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Advertência

A pedido de amigos e correligionários, resolvi pu-

blicar em livro os meus artigos de polemica anti-roma-

nista, dando- lhes o expressivo titulo — Mimetismo Ca-

thouco.

Ao escrever taes artigos, jamais pensei que lhes

estivesse aguardado tal destino.

Escriptos ao correr da penna, como inicio, quasi

sempre, de árduo trabalho ministerial e pastoral, ás

segundas-feiras, não obstante, esses artigos alcança-

ram larga percursão em o nosso meio social e nacional,

visto terem sido publicados em jornaes de grande circu-

lação e influencia : — o Correio da ZhCanha, onde se

iniciou a polemica com o sr. dr. Carlos de Laet, depois

continuada no principal diário da America do Sul —
o grande Jornal do Commercio. Além desses jornaes, fo-

ram esses artigos todos reedictados no Puritano ;
alguns

outros foram reedictados em varias folhas evangélicas,

e o artigo sobre a Pirgem Maria foi publicado em fo-

lheto, alcançando suas reedicções cerca de cem mil

exemplares.
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Este primeiro volume do Mimetismo Cathouco é,

pois, a terceira edicção dos meus artig-os em resposta

aos da primeira e segunda series do sr. dr. Carlos de Laet,

publicados sob a epigraphe — Heresia Protestante,

no Correio da f\Canhã
}
e, depois no Jornal do Urasil, edic-

ção vespertina.

Os artig-os do sr. dr. Carlos de Laet já ha muito

estão publicados em livro e com approvação das aucto-

ridades ecclesiasticas do Romanismo.

Sobre este meu despretencioso trabalho peço pri-

meiramente a benevolência de seus leitores, descul-

pando-me por qualquer imperfeição que nelle venham

a deparar. E, em seg-undo log-ar, — supplico a Deus

approval-o e acompanhal-o com a sua divina graça, a

fim de que, apesar de suas muitas imperfeições, sempre

próprias de todo o humano labor, ainda assim, possa

concorrer para conduzir muitas almas a Christo — o

ÚNICO MEDIADOR E SALVADOR DOS HOMENS. Amen.

Rio de Janeiro, dezembro de 1909.

xAlvaro %eis



Evíterna Gratidão

Séde agradecidos, Coloss. yÀj'.

S. Paui<o

Tendo iniciado meus estudos, quando menino, na Es*

chola Americana de S. Paulo, mantida pelo TresbyteriaH

Board of Foreign Missions, em New York ; tendo completado

os meus estudos para o Ministério Evangélico, no Collegio In-

ternacional de Campinas, onde havia um Curso Theologico,

mantido pelo Presbyterian Board of Foreign Missions, em

Nashville ; e ainda que estes estudos eu os obtivesse mediante

serviços manuaes e docentes, prestados a esses collegios,— com-

tudo, ser-lhes-ei para sempre reconhecido e grato, exorando ao

Deus Altíssimo sua eterna bençam sobre d Egreja Mãe Nor-

te-Americana, que esses Boards mui dignamente representam-*

Alvaro Reis*
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MIMETISMO C A T H O L I C

0

INTRODUCÇÃO

Sr. Redactor :—Tendo tido hoje o privilegio de ler

os artigos bem elaborados do sr. dr. Carlos de Laet,

sobre o Mimetismo Positivista, publicados nos dias 18 e25

de outubro, (1901) deparei com um periodo, cujas asser-

ções peço permissão para contestar.

Escreve o sr. dr. Laet :

« A tal outra idéia de serem os sanctos padroeiros

do catholicismo um arremedo dos deuses Lares, também
não vale mais que a trapalhada da Candelária. O culto

dos sanctos e a sua intercessão já está no Velho Tes-

tamento, e existia entre os Judeus, quando o polytheis-

mo greco-romano nenhuma influencia exercia sobre o

Oriente. Em Jeremias, que floresceu no 7? século, antes

de Christo, já se allude á intercessão de Moysés e Sa-

muel perante o Senhor. (Cap. XV. v. i e j)».

Estas asserções do sr. dr. Carlos de Laet não são

precisamente verdadeiras. No Judaismo, jamais houve

intercessão dos sanctos. Em todo o Velho Testamento,

não ha um caso siquer de intercessão dos sanctos de

além tumulo,



Moysês claramente ensinou : — Temerás ao Senhor

teu Deus, e só a elle servirás. ( Deut. cap. 6 : i) ; 10 ; 20,

Bíblia do Padre Antonio P. de Figueiredo — 1794).

Josué disse ao povo Israelita : — Agora, pois, temei

ao Senhor, e servi-o com um coração perfeito e mui sincero, t

tirae os deuses a que vossos paes serviram na Mesopotâmia e

no Egxpto, e servi ao Senhor. (Josué, cap. 2:44).

Samuel não foi menos preciso em sua linguagem :

— 5/ vos tornaes de todo o vosso coração para o Senhor, botae

fora do meio de vós os deuses extrangeiros Paal e xAstaroth,

e preparae os vossos corações para o Senhor, e elle vos livrará

da mão dos philisteus (I Livro dos Reis, cap. 7 : }).

A passag-em, citada pelo illustre polemista, confir-

ma esta mesma doutrina.

Escreveu Jeremias : — E o Senhor me disse :
—

Ainda que Moysês e Samuel se puderem diante de mim,

não está a minha alma com este povo, tira-os de diante de

mim (Jeremias, cap. 10 : 1) Quem se compadecerá de ti ô

Jerusalém ? Ou quem se entristecerá por ti F Ou quem irá

rogar por tua pa^ ? [Versiculo j).

Estes dous versiculos, do Livro do Propheta Jere-

mias, têm a sua explicação, pode-se dizer, no versiculo

6, que refere o seguinte : — Tu nu deixaste, di^ o Senhor,

tu voltaste para tra%, por isso eu estenderei a minha mão so-

bre ti, e te matarei, porque estou cançado de rogar.

Portanto, uma vez que o povo Israelita tinha aban-

donado o Senhor, ning-uem podia interceder por elle,

nem o grande legislador e propheta Moysês, nem o

grande Samuel. Estando, porém, o povo fiel a Deus,

ao seu Senhor, não necessitava de intercessores, porque

Deus, o Filho, " rog-ava M por elle, o amparava e pro-

tegia.

E" com razão que disse David : — Eu te amarei,

Senhor, que és a minha fortaleza : o Senhor é a minha Jirme-

^a, o meu refugio e o meu libertador. Elle é meu Deus, meu

favorecedor, e nelle esperarei. Meu protector, e a força de mi-



nha salvação e meu amparador. Louvando-o , invocarei ao

Senhor : serei salvo dos Teus inimigos. (Psalmo 17 : 2-4).

A doutrina da intercessão dos sanctos, também não

está revelada no Novo Testamento.

Jesus confirmou o ensino de "Moysés e dos Prophe-

tas," quando disse -.—Escripto está: ao Senhor teu Deus ado-

rarás e a elle só servirás (Evangelho de 5. Matheus, 4 : 10).

Disse mais Nosso Senhor Jesus Christo:—Eu sou o

caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pae sinão por

mim. (Kvang-elho de S. João 14:6).

Quando Jesus ensinou aos seus discipulos a orarem,

dizendo : —Pae nosso que estás no céu — confirmou a dou-

trina do Velho Testamento, que só a Deus devemos

invocar, servir e adorar. (Evangelho de S. Math. 6 : <?).

Tudo isto evidencia que, de facto, Jesus não veiu

destruir a "Lei e os Prophetas," mais veiu dar-lhes

cumprimento, mantendo o mesmo culto cuja mediação

era por Deus mesmo, na pessoa do Christo, represen-

tado em todos os sacrifícios, como o Cordeiro de Deus que

tira o peccado do mundo .

Esta foi também a doutrina ensinada pelos Sanctos

Apóstolos, que escreveram inspirados pelo Espirito

Sancto .

S. Pedro ensinou : — E não ha salvação em nenhum

outro. 'Porque do céu abaixo nenhum outro nome foi dado aos

homens pelo qual devamos ser salvos. (Actos dos Apóstolos,

4 : 12).

S. Paulo escreveu :

—

Porque só ha um Deus
}
e só ha

um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Christo ho-

mem — ( I Epistola a Timotheo, 2: 5 ).

S. João também escreveu : — Filhinhos meus, eu

vos escrevo estas cousas, para que não pequeis. V\Cas, si algum

de vós ainda peccar, temos por advogado para com o Pae a

Jesus Christo, o justo ; porque elle é a propiciação pelos nossos

peccados ; e não só pelos nossos, mas pelos peccados de todo

o mundo. ( I Epistola de São João 2 : 1-2),



A' luz destas passagens da Sancta Escriptura, fica.

evidente que o culto dos sanctos, o culto dos anjos, an-

jos da guarda, dos sanctos padroeiros, sanctos tutelares,

evidentemente, é de origem pagã. A Egreja Papal pro-

cedeu para com o Paganismo, do mesmo modo que o

Positivismo para com o Catholicismo.

O illustrado e grande assyriologo Frei Lenormant

asseverou que S. Basilio, antigamente, affirmara que os

christãos — "tomáramos vasos de ouro dos gentios

para servir no culto do verdadeiro Deus."

Infelizmente não foram somente os vasos, mas os

turibulos, a agua benta, o fogo sagrado, os sanctos óle-

os, as vestes sacerdotaes, as coroas, os resplaudores, os

altares, as imagens, os relicários , as procissões, os je-

juns, a liturgia romana, as orações pelos mortos, o ce-

libato, os cenobitas, os deuses tutelares, os prodigios, a

hierarchia sacerdotal, o poder remidor do ouro, e tantas

cousas mais incontestavelmente tornaram a Egreja

Romana um verdadeiro — Mimetismo Catbolico.

Este facto, sr. redactor, impõe-se á luz da verdade

biblica e da verdade histórica. (Hislop— Las dos Baby-

lonias).

Incontestavelmente, esse mimetismo catbolico é um
facto, no Brasil, como é um facto o mimetismo positivista.

O Evangelho de Jesus, porém, nos fará imita-

dores de Christo, como filhos muito ama.los."

E' esta a minha fé.
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Muito e muito me confesso penhorado pela attençâo

que o sr. dr. Carlos de Laet concedeu ao meu artigo,

pelo qual refutei cabal e escripturitísticamente a asser-

ção errónea, e até mesmo herética, de que, no tempo do

propheta Jeremias, entre os Judeus, se realizára a inter-

cessão dos sattctos de além tumulo.

O meu illustre antagonista, apesar de crer na in-

spiração de toda a Sagrada Escriptura, não quiz reco-

nhecer, nas citações que fiz, a exposição desta verdadei-

ra doutrina : — Jesus Christo é o único mediador entre

Deus e os homens.

Réferindo-se, porém, ás passagens por mim cita-

das, asseverou o dr. o seguinte :
" adduziu numerosos

textos, alguns dos quaes, aliás não pertinentes á ques-

tão ; mas de tamanho asservo nada resulta contra o en-

sino catholico . '

'

Houve, portanto, alguns textos pertinentes ao as-

sumpto, e esses foram em opposição ao ensino catholico

romano
;
porque, pois, o sr. dr. não evidenciou a harmo-

nia do texto, por s. s. citado, com aquelles outros que

eu citei ?



À Palavra de Deus não se contradiz : Deus é a ver-

dade
;
e, portanto, o dr., e todo o christão, tem a neces-

sidade de reconhecer a harmonia do texto com o contexto.

Além disso, em exeg-ese, é regra estabelecida : — o

cmtexto esclarece e explica o texto Consequentemente, o

dr. não pode tomar isoladamente a passagem de Jere-

mias, no Velho Testamento, para sobre ella basear toda

a sua arg-umentação, preterindo outras, muitissimas ou-

tras que estão em completa contradicção com o ensino

que o dr. quiz tirar da referida passag-em.

Conforme provei, os escriptores do Velho Testa-

mento confirmaram estas palavras de Moysés : — kAo

Senhor teu Deus adorarás e a Elie só servirás ; ou, ainda,

estas outras do propheta Samuel : — Si vós tornaes de

todo o coração para o Senhor para servir a Elie só. ..

Ora, si este foi o ensino inspirado pelo Espirito

Sancto, que é Espirito de Verdade, que é Deus, como

Jeremias, inspirado pelo mesmo Espirito Sancto, po-

deria ensinar ao povo israelita que em vez de dar culto

e servir somente, unicamente a Deus, deveria também
o povo dar culto e servir aos sanctos ?

Si o dr. insistir na interpretação que fez da passa-

g-em citada do propheta Jeremias, ipso facto, está des-

truida, para si, a inspiração das Sanctas Escripturas,

porque Deus não se contradiz.

Não, sr. dr., em todo o Velho Testamento, não ha

um só versiculo que dê apoio á doutrina que s. s. quer

defender, não ha um só exemplo de intercessão de san-

ctos d'além tumulo, a não ser a tentativa de Saul que

pretendeu invocar o espirito de Samuel. Odr., porém,

sabe que, em toda a Sagrada Escriptura, não ha cousa

alg-uma tão condemnada como a invocação dos espiritos,

como as praticas do Espiritismo. S :

,
entretanto, fôr pos-

sivel invocar a protecção, o soccorro, a intercessão dos

mortos que estão no céu, os sanctos, o dr. ha de convir

que se torna possivel a relação dos mortos com os vivos,



e, consequentemente, o Espiritismo poderia ter alguma

plausibilidade.

A Sagrada Escriptura, porém, é terminante neste

ponto; a passagem de Isaias, que o dr. citou, é decisiva :

— Porque tu é que es nosso Pae, refere o Propheta e Ab ra-

bão não nos conheceu , e Israel não soube de nós ; tu, Senhor, és

nosso Pae
t
e nossj Redemptor ; o teu nome subsiste desde o sé-

culo. (Isaias, 63:16).

Ora, quem assim se expressou, portanto, nem cria

na intercessão dos sanctos, nem na communicação dos

espiritos.

Paraphraseando, porém, as palavras do sf. dr.Laet,

direi : palavras estas sem sentido, caso fosse possivel a

invocação dos espiritos ou a intercesssão dos sanctos
4

porque, no primeiro caso, pelas sessões espiritas, Abra*

hão haveria de chegar ao conhecimento do estado do

povo hebreu ; no segando caso, Abrahão e Israel, pe-

las orações, haveriam de saber de seu estado afnictivo.

Dizendo, porém, o propheta Isaias, inspirado pelo Es-

pirito Sancto, que nem Abrahão, nem Israex, conhe-

ciam cousa alguma do que se passava entre os judeus,

fica evidentissimo que a razão desse desconhecimento

estava no facto de entre elles e o povo não haver com-

municação de espécie alg-uma. Consequentemente, tan-

to é falsa a doutrina da communicação dos espiritos d'-

além tumulo, como a doutrina romana da intercessão

dos sanctos.

Voltemos, porém, á passag-em do propheta J£r£-

MIAS.

Revelou o propheta Ainda que %Coys'$ e Samuà
se puderem diante de mim, não está a minha alma com

este povo: tira-os de. diante de mim."

l.° — E' incontestável que todos os contextos dô

Velho Testamento são contrários ao ensino que o dr.

quer tirar desta sentença : — ainda que i\Coyòés e Samuel

se puderem diante de mim ;
logo, não pôde ser verdadeiro.



2.°— E' mister reconhecer que nenhum dogma de

fé pôde basear-se em uma mera hypothese, ainda que

plausivel. A hypothese, tirada desta sentença adverbial,

não é, porém, nem plausivel e, muito menos,necessária»

De facto, a hypothese do dr. Laet não é plausivel,

porque os sanctos, sendo, como são, creaturas, por sua

essência limitadas, não pódem, estando no céu, estar

presentes para conhecerem e ouvirem as supplicas ou

invocações dos catholicos e dos espiritas, na terra.

Além dissj, o céu é logar de goso perfeito, de paz

verdadeiramente sanctificante, g-oso e paz consequentes

da contemplação de Deus, o Pae das Luzes, o omniscien-

te, onde os sanctos usufruem a sabedoria que torna con-

tinua e progressivamente mais intensa a felicidade ce-

lestial. Essa contemplação de Deus, o crescimento pro-

gressivo da verdade, da sabedoria, que emana de Deus,

não pôde ser prejudicado, perturbado com o conheci-

mento das iniquidades, torpezas, desgraças e maldi-

cções terrenaes.

Como, de facto, poderia uma sancta mulher serttir-

se feliz no céu, sabendo que a sua filha trilha na terra o

caminho da infâmia ? Como a Virgem Maria e todos os

sanctos poderiam usufruir perfeita felicidade no céu, si

elles pudessem saber e ouvir os lamentos de seus ir-

mãos na fé, experimentando crudelissimos e infamantes

martyrios ?

Comprehende-se, sr. dr.
,
que o Espirito Sancto, o

agente regenerador, por cuja graça o coração se conver-

te, se arrepende e crê em Jesus Christo, comprehende-
§e, repito, que Elie revele no céu esses factos alegres e

festivos das conversões : porque esses factos proceden-

tes da graça infinitamente misericordiosa de Deus tor-

nam mais intenso o goso celeste
; fazem recordar aos

sanctos que ella foi origem de sua salvação. Mas,que os

sanctos recebam, de qualquer maneira, communicações
supplices, scientificando-os das maldicções da terra, é



inadmissível, porque taes relações tornariam o goso ce*

leste imperfeito; as iniquidades da terra, em suas conse^

quencias, deveriam provocar-lhes compaixão, e não se

comprehende compaixão da alma sem comparticipação

de soffrimento.

Portanto, não só a limitação essencial á natureza

dos sanctos, mas, também, a perfectibilidade do g-oso e

da paz celestes, tornam impossivel a invocação dos espí-

ritos, como, também, a intercessão dos sanctos.

Consequentemente, a interpretação do sr. dr. é

falsa .

N

3 o— Além da hypothese não ser plausível, ella é

absolutamente desnecessária. Sim, porque Deus é um
Pae de infinita misericórdia, é Deus de infinito amor :

Deus é caridade

Consequentemente, não necessita que creaturas,

por mais sanctas que sejam, o movam a ter commise-

ração dos que soffrem e que para o céu appellam. Disse

J^sus :— Qual de vós, por ventura, é o homem, que si seu

filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou, porventura, si lhe

pedir um peixe dar-lhe-á uma serpente ? Pois, si vós outros,

sendo maus, sabeis dar boas dadivas a vossos filhos : quanto

mais vos ;o Pae que está nos céus, dará bens aos que Ih' os

pedirem ? {Evangelho de São Matheus, 7:9-11.)

Ergo, é completamente desnecessário, tanto invo-

car espíritos, como supplicar a intercessão dos sanctos.

Segue-se, portanto, que a hypothese do dr. Car-

los de Laet, para explicar a passagem citada de Jere-

mias, nem é plausível e nem é necessária
; é, conse-

quentemente, uma hypothese gratuita. Ora, sobre hy-

potheses gratuitas, não se baseam dogmas de fé.

4.° — Destruída completamente a hypothese,
ouso asseverar ao sr. dr. Carlos de Laet que a lógica

me garante legitimamente a posse da verdaJLc na inter-

pretação da passagem referida.. digo mais,que o pro-

pheta não teve a intenção de referir-se á intercessão dos



sanctos, Samuel e Moysês. Elie, sr. dr , usou de uma
expressão popular, até mesmo nos nossos dias, para

significar a impossibilidade de Deus modificar a sua reso-

lução em relação ao povo israelita.

Uma illustração patenteará a força desta lógica,que
eu também creio não ser differente da dos catholicos.

Quantas vezes não terá o dr. ouvido alguém, cujos

paes já falleceram, dizer : — «Oh ! ainda que meus paes

me pedissem, eu não modificaria a minha resolução !»

Ora, pergunto eu, poderá a lógica do sr. dr. Laet,

concluir : «logo, é possível aos ditos paes intervirem» !

( laro está, que tanto a log-ica do sr. dr., como a

deste seu humilde opponente, tiraria a única conclusão

possível daquellas palavras, e é : — a impossibilidade

do individuo, que as proferiu, modificar sua resolução.

Pois bem, essa mesma lógica applicada á passagem

de Jeremias o deve induzir á mesma verdade : era im

possível Deus modificar a sua resolução, em relação ao

povo de Israel.

5.°— Explicada logicamente a referida passagem,

resta-me, finalmente, mostrar ao sr. dr. Carlos de Laet

que o ensino, que da mesma derivou, além de contrario

ás Escripturas, além de gratuitamente hypothetico,

além de illogico, é falso, é herético, á luz da própria

doutrina da Egreja Romana.

Sim, sr. dr., segundo a doutrina de sua Egreja, os

sanctos padres do Velho Testamento, estavam por

aquelle tempo nas entranhas da terra, no Limbo !

Diz o Cardeal Balarmino :

Constituunt enim Scholastici, cummuni consensu,

intra terram quatuor sinus, sive unum in quatuor partes

divisum : unum pro damnatis ; alterum pro purganti-

bus ; tertium pro infantibus sine baptismo, abeuntibus
;

quartum pro justis, qui moriebantur ante Christi pas-

sionem, qui nunc vacuus remanet. . . (1)

(1) De Pvirg. I,ib. II, cap. 6.
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Êste quarto antro da terra é o Limbo, em que esta-

vam Abrahão, Moysés, Samuel, e todos os justos do

Velho Testamento ! . . .

Ora, é doutrina de Roma, que somente podem ser

intercessores os sanctos beatificados no céu ; mas Abra-

hão, Moysés e Samuel estavam no abysmo das entra-

nhas da terra — estavam no Limbo ! Log-o, não podiam

ser intercessores. Log-o, a doutrina do sr. dr. é falsa !

Até hoje, sr. dr , não ha em ladainha alg-uma, que

eu conheça, supplicas pedindo a intercessão de Samu-

el, de Moysés e de Abrahão. O sr. dr., creio eu, jamais

ouviu rezar-se : « Sancto Abrahão, rog-a por nós ;» ou

«São Moysés, rog-a por nós ;» K porque ? Porque a in-

tercessão dos sanctos jamais foi doutrina do Velho Tes-

tamento. Ella é incontestavelmente uma innovação do

Romanismo, um facto que attesta, de modo irrefutá-

vel — O MIMETISMO CATHOLICO.

Este facto, consideral-o-ei, no próximo artig-o, á

luz do Novo Testamento, refutando as asserções gratui-

tas do meu illustre antag-onista.

II

Refutadas completamente as asserções que o sr.

dr. Carlos Laet pretendeu tirar de duas passag-ens do

Velho Testamento, para provar que na dispensação ju-

daica já era um facto a intercessão dos sanctos, resta-

me hoje demonstrar que as citações que s.s. fez do

Novo Testamento, também não são pertinentes á

questão.

Lastimo que o sr. dr. não demonstrasse aos leitores

do Correio da Manhã que as passag-ens que citei Jo Novo
Testamento não eram pertinentes á questão. Ainda
que respeite muito o meu illustrado contendor, força é
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Confessar que de modo algum me posso contentar com-

as suas affirmações somente. Por isso ha de permittir

o meu insigne oppositor, que eu impetre de s. s. a de-

monstração contraria a que eu sustentei, destas passa-

gfens, que s. s. deixou sem a mais leve referencia.

1? Disse Jesus : — Eu sou o caminho, a verdade e a

vida ninguém vae ao Pae sinão por mim.

2? Disse S. Paulo : — Porque ha um fó T)euse um só

mediador entre Deus e os homens, Jesus Christo, homem.

3? Disse S. JoÃo : — Filhinhos meus, cu vos escrevo

estas cousas para que não pequeis, porem, sí algum ainda pcc~

car temos por advogado para com o Pae a Jesus Chrislo

o Justo ; Elie é a propiciação pelos nossos peccados e não

somente pelos nossos, mas pe'os de todo o mundo.

Bastam estas tres passagens do Novo Testamento.

Elias intuitivamente evidenciam um só caminho para o

céu ; um só mediador e um' só advogado no céu. Conse-

quentemente, infallivelmente, assevera o Espirito

Sancto, pelos escriptores sagrados :— ha um só inter-

cessor. Esse caminho, esse mediador é— Jesus C hristo.

Desafio o sr. dr. Carlos de Eaet, para demonstrar o

contrario, e, caso não o faça, tomarei o seu silencio por

significação de — vencido.

Passarei, agora, arefutal-o.

A primeira passagem que o sr. doutor citou do

Novo Testamento, acha-se na parábola do feitor iniquo,

capitulo dezeseis do Evangelho São Lucas, versiculo

nove :
— Portanto, eu vos digo : grangeae vos amigos com as

riquezas de iniquidade para que, quando necessitardes , vos

recebam nas eternas moradas.
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Ora muito bem sr. doutor, si estes amigos, no enten-

der de s. s. são os sanctos, então, força é convir, que a

intercessão dos mesmos si obtém com as riquezas da

iniquidade, com o dinheiro roubado, com dinheiro ad-

quirido illicitamente !

Oh ! esta torpissima venalidade, que inferna a

nossa sociedade, será o movei da intercessão dos san-

ctos?

Será crivei que tão monstruosa doutrina seja ensi-

nada pela sua Egreja, seja ag-asalhada pelo sr.dr. Laet?

Impossivel.

Log-o, o doutor ha de convir, ou que a sua conclusão

é falsa, ou que os sanctos da Egreja Romana são a mais

estupenda personificação da venalidade !

Que a conclusão que o sr. doutor tirou da passag-em

é falsa, não resta a menor duvida :

1.° — Ja provei que os sanctos do Velho Testa-

mento, seg-undo a doutrina da Egreja Romaria, na occa-

sião que Jesus proferiu estas palavras, estavam ainda

no Limbo, na quarta ante-camara do inferno, nas entra-

nhas da terra
;

e, portanto, não eram, não podiam ser

intercessores do peccador.

Log-o, a conclusão do doutor é falsa.

2?— Os primeiros e os mais eminentes sanctos, se-

g-undo a Egreja Romana, são a Virg-em Maria e os

Apóstolos, Pois bem, foi a estes sanctos proeminentes:

que Jesus disse : graugene amigos, ou, segundo a inter-

pretação do sr.dr. Laet grangeae sanctos intercessores . Mas,

que sanctos podiam as riquesas iniquas grang-ear. si

ainda não os havia, como intercessores, sr. doutor ?

Logo, a sua interpretação é falsa.

3?—Os Apóstolos, obedientes e fieis até a morte ás

ordens de Jesus, jamais invocaram, jámais supplicaram

a um sancto qualquer do Velho Testamento, ou mesmo
da Nova Dispensação

;
jamais deram similhantes pre-

ceitos para invocarem-se os nomes de quaesquer san-
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Ctos
;
mas, pele contrario, ensinaram : que, para o céu,

ha um só caminho
;

que, no céu, ha um só advogado
;

que entre Deus e os homens ha um só mediador. Logo,

força é convir, sr. doutor, que a sua conclusão é comple-

tamente falsa.

4?— A dourina christã é esta : O que crê em mim,

disse Jesus tem a vida eterna, passou da morte para a vida,

do poder de Satana^ para o poder de Deus. Por isso, disse

S. Paui<o : — De graça sois salvos mediante a fé, e íVo não

vem de vós
/
mas é um dom de Deus,

Caso, porém, fosse verdadeira a interpretação que

o sr. dr. Laet tirou da passagem citada, então teriamos

doutrina justamente contraria : o peccador seria salvo

pelos seus méritos e pelos amigos que grangeasse com

riquezas de iniquidade, os sanctos intercessores do ro-

manismo. Ora, sendo esta doutrina evidentemente con-

traria ao plano de salvação oíferecido no Evangelho
;

segue-se que a conclusão tirada pelo sr. dr. Laet é in-

contestavelmente falsa.

S.°— E, finalmente, para que o sr. doutor não diga

que estes çommentarios são protestantes, appellarei

para as auctoridades catholicas romanas.

Tenho diante de meus olhos a Biblia annotada do

Padre Antonio Pereira de Figueiredo, e o commentario,

que elle faz, é o seguinte :

«E o amo louvou, etc. Não louvou a iniquidade, mas

sim o documento a que ella deu occasião. O qual docu-

mento consiste, em que assim como este feitor fez ami-

gos que o recolhessem nas moradas terrenas, dos bens

do seu amo ; assim dos bens que possuem, que não são

propriamente seus, mas de Deus, devem os Christãos

por meio de esmola fazer amigos que os recebam no céu.

No Livro XXI da Cidade de Deus, Cap . XXVII, observa

SanctoA gostinho, ser este conselho de Jesus ChrisTo o

mesmo que Virgilio exprimiu, quando no Livro VI da

Eneida, entre os que pelas suas boas obras mereceram
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ir depois da morte para a felicidade dos campos Ely-

sios ; meteu também aquelles, que da liberalidade sou-

beram fazer amigos.

«Quique sui memores facere merendo. Pereira.»

Eis ahi, sr. doutor, nenhuma palavra sobre a inter-

cessão dos sanctos encontrou o illustre padre nesta pas-

sagem ! . .

.

Tenho aqui também o Novo Testamento do padre

Glaire, versão portugueza de frei Joaquim de Nossa Se-

nhora de Nazareth, bispo de Coimbra, e as notas abso-

lutamente nada referem que esses amigos sejam os san-

ctos intercessores.

Finalmente, também tenho o Diccionario Theolo-

gico de Bergier, a quem s. s. segue tão de perto, a ponto

de quasi limitar-se, neste ponto, atraduzil-o. Diz essa

auctoridade romana :— «II est á présumer que les saints

dans le ciei ont pourt le moin autant de charite pour les

vivantes que pour les damnés.» (Vol. 6 pag. 9.)

Aqui o sr. Bergier assevera um absurdo quando diz:

é de presumir, pelo menos, que no céu os sanctos pos-

suam tanta caridade para os vivos que para os conde-

mnados.

Não sr. doutor, isso é uma heresia ; os sanctos nos

céus, em communhão com Deus, necessariamente, na-

turalmente, têm muito mais caridade para os vivos do

que para os condemnados no inferno. K a razão é esta :

os vivos ainda estão ao alcance da graça — e os conde-

mnados não !

Agora, tomando o sr. Bergier a expressão «possu-

ir caridade» por «poder intercessor,» então, foi pruden-

te que usasse a palavra — presumir — para resalva de

consciência.

Quando muito, portanto, o sr. Bergier encontra ahi

uma «presumpção» em favor da doutrina da intercessão

dos sanctos, «presumpção» falsa, porque os sanctos não

devem ser venaes ; «presumpção» falsa, porque está em
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completa disparidade com o ensino de toda a Sagrada

Escriptura

Portanto, sr. dr. Carlos de Laet, á luz dos própri-

os commentadores catholicos romanos, a sua conclusão,

tirada da passagem que discutimos, não procede, é falsa-

A licção da Parábola do Feitor Iniquo tem por fim

admoestar a todo o christão para que seja, pelo menos,

tão prudente nas cousas celestiaes quanto o mundano

nas cousas temporaes.

Aquelle feitor iniquo providenciou pelo seu futu-

ro, usando de iniquidade ; isto 6 próprio do homem mun-

dano.

O christão providencie acerca de seu futuro, usan-

do das riquezas que lhes são graciosanmente offerecidas

por Deus, nas paginas do Evangelho — a salvação pela

fé em nosso Senhor Jesus Christo.

Aos pés da cruz de Christo, chorando os nossos

peccados, riquezas de iniquidades,accumuladas no nosso

coração, prometíamos viver para realizar o bem pelo

amor do mesmo bem, como ordena o Evang-elho ; crei-

amos de todo o coração em Jesus Christo e estejamos

certos de que, quando soar a hora derradeira, disten-

dendo as azas cândidas da fé, em demanda da eternida-

de, ouviremos de Jesus — o nosso maior amigo — este

convite : Vinde bemdictos de meu Pae
>
enlrae para o gozo do

Senhor.

*
* *

A segunda passag-em referida pelo sr. dr. Carlos

de Laet para provar a intercessão dos sanctos, é o trecho

de uma outra parábola, que se acha no capitulo deze-

seis de S. Lucas — versiculos vinte e sete a trinta e um.

Diz o doutor : — «O Divino Mestre nos pinta um
réprobo que das profundezas do inferno via a Abrahão e

Lazaro e lhes dirigia as supplicas. Esse condemnado in-
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teressa-se, aliás, pela salvação de seus irmãos e pede

sejam avisados para que com elle não venham parar

no inferno. Ora, si este movimento de compassivo inter-

esse si acha até nos réprobos, como não nos sanctos que

estão próximos da infinita caridade e que sem caridade

não houveram logrado a eterna morada ?»

Respondo sem demora.

I o— Sr. doutor, os sanctos ainda estavam no Limbo,

lá em baixo, num dos quartos que servem de ante-cama-

ra do inferno. (O sr. dr. Laet sempre se esquece desta

doutrina de sua Egreja ! . .
.

)

Portanto, os sanctos não estavam ainda no céu, e a

sua conclusão foi ainda falsa, precipitada.

2.°— Não é muito orthodoxo concluir, como o sr.

doutor tão precipitadamente vae fazendo, que os san-

ctos no céu intercedem, porque o fazem os condemnados

no inferno. Esse argumento prova demais !

3. °—Não se esqueça osr. doutor da resposta que deu

Abrahão ao infeliz condemnado, fazendo ver que não

era necessária a mediação dos sanctos ou as evocações

dos espiritos para esclarecer os homens no conhecimento

da verdade religiosa, porque elles tinham aMovsÉS e aos

Prop.ietas, isto é, tinham os livros deMoysés e dos Pro-

phetas, tinham o Velho Testamento. Si elles, disse Abra-

hão, não derem ouvidos a AIoysés e w s Proph^tas, tão pouco

darão ouvidos ainda que um dos mortes resusáte.

Paraphraseando as palavras do texto, seg-undo ocom-

mentario dosr. dr. Carlos de Laet leremos as palavras de

Abrahão assim : Si os catholicos romanos não derem at-

tenção ás Sagradas Escripturas, tão pouco cheg-arão ao

conhecimento da fé salvadora ainda que toda a corte ce-

leste por elles ore !

Portanto, sr. dr. Carlos de Laet emquanto Deus lhe

concede ávida eaintellig-encia tão lúcida que possue, não

deixe de dar attenção a este preceito claríssimo do Evan-

gelho :

—

Ao Senhor teu Deus adorarás^ só a elle servirás

,
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Não deixe, sr. doutor, de lançar toda a sua espe-

rança, toda a sua fé em Jesus Christo, porque Elie,

somente Elie, unicamente Elie, é o caminho, a verdade

e a vida e ninguém vae ao céu sinão por Elie.

Oh ! doutor, sem perca de tempo, lance-se nos

braços de Jesus, porque Elie disse :— 0 que crê em mim
tem a vida eterna.

Tendo o dr. Laet contestado que após a morte ces-

sam as relações dos mortos com os vivos demonstrarei

essa verdade a luz das Sagradas Escripturas, no próximo

artig-o.

III

Agradecendo ao sr. dr. Carlos de Laet a referen-

cia lisonjeira ao meu imperfeito trabalho, que oppuz ao

Espiritismo, cumpre-me evidenciar que a doutrina que

alli sustentei—de que os mortos não têm communicação

com os vivos — é verdadeira, á luz das Sagradas Es-

cripturas.

Desde que o sr. dr. julg-ou que a doutrina susten-

tada era falsa, deveria tel-o demonstrado, analyzando as

passag-ens citadas no meu livro, e fazer-me convencer

que as conclusões, que tirei, eram realmente viciosas.

S. s., porém, não se quiz dar a esse trabalho, parece que

não se empenha muito em me convencer da verdadeira

doutrina.

Para que os leitores do Correio da Manhã possam

fazer-me justiça, vou transcrever as passag-ens que o

sr. dr. Laet não quiz ter o trabalho de refutar.

Eis a primeira :

(( . . . 7{'ogo-1e, pois, ó Tae tAbrahão que mandes o espi-

rito de Lazaro a casa de meu pae, porque tenho cinco irmãos

para que lhes dê testemunho
,
afim de que não venham para

'este logar de tormentos.
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Disse- lhe AbrâhÃo : — Têm lá Mayses e os Prophetas,

ouçam- os

E disse lhe o rico : não, Pae Abrahão, mas si algum

dos mortos fosse ter com elles arrepender-se-iam

Abrahão, porém, lhe disse : si não ouvem a Moysés e

aos Trophetas tão pouco acreditarão ainda que algum dos

mortos resnscite. »

E' claro, disse eu no meu livro, que si fosse pos-

sivel e util a evocação dos mortos, Jesus não nos ensi-

naria o que nesta linda parábola está revelado : — «a
impossibilidade do espririto de Lazaro communicar-se

com os vivos.»

E porque asseverei — impossibilidade ? Por que

Abrahào clara e terminantemente afnrmou que era abso-

lutamente desnescessaria a communicação de Lazaro

com os vivos. Ora, si essa communicação era desneces-

sária nos dias de Christo, quando o Canon das Sagradas

Escripturas não estava completo; hoje, que o Canon das

Sagradas Letras está encerrado, é, com maior razão,

desnecessário invocar-se os espiritos dos mortos. Por-

tanto, sr. doutor, a asserção minha—de que os mortos

não se communicam com os vivos tem toda a razão

de ser.

Ag-ora, o que é mesmo admirável é a conclusão que

o sr. dr. tirou destas palavras de Abrahão :— « E Abra-

hão lhe disse : elles (os irmãos do máu rico, ainda vi-

vos), têm la Moyses e os Prophetas: ouçam-os». Abra-

hão não ignorava, pois, que tinham existido Mojsés

e os Prophetas, nascidos depois que elle morrera. Não

é, pois, verdade que como pensam o sr. Alvaro Reis e

seus correligionários , os espiritos na eternidade nada

conhecem do que se vae por este mundo.))

Estou simplesmente pasmo das razões desta con-

clusão. Sim, será crivei que o sr. doutor ignore que

Moyses, ha mais de 1.400 annos, estava no Limbo com
Abrahão ? E que o ultimo dos prophetas havia mais
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o doutor supponha que, na eternidade,os espíritos fiquem

silenciosos sobre os factos de suas vidas anteriores, e

nada retiram sobre sua conversão, ministério etc. ?

E, quanto a AbrahÃo saber que o máu rico tinha

cinco irmãos, isso elle soube pelo próprio condemnado,

que disse : «tenho cinco irmãos.» Como Abrahão soube

que Lazaro, em sua vida, tinha soffrido e o rico se

deleitado é fácil suppor-se que lhe foi referido por

aquelle que estava reclinado em seu seio.

Oual será o leitor que estudando desprevenida-

mente essa parábola, não reconheça ahi uma solemnis-

sima reprovação á pretensa doutrina da communicação

dos espiritos dos mortos com os vivos ?

O próprio Allan-Kardec a referiu no seu Evan-

gelho Espirita e achou prudente deixal-a sem commen-

tario. Neste ponto, foi mais escrupuloso que o sr. dr.

Laet. Sim, porque é preferivel não commentar. a torcer

o sentido das sacrosanctas palavras de Nosso Senhor
Jesus Christo.

Passemos, agora, sr. dr., á segunda passagem

citada por mim :

« Porque os que estão vivos sabem que hão de morrer,

mas os mortos não sabem cousa algum t, tieni tão pouco tem

elles jamais paga, mas a sua memoria ficou entregue ao es-

quecimento. iAU o seu amor. ate o seu odio, até a sua inveja,

já pereceram e já nio tem parte alguma neste seculu, em cousa

alguma do que se fa% debaixo do sol.» (Eccle. y:j-6 )

Portanto, disse eu, em relação á terra e comos
da terra após a morte, o espirito rompe completa-

mente as suas relações : não ha evocações, nem mis-

sas nem rezas que os favoreçam. «^Apòs a morte, diz

S. Paulo, segue-se o ///:~o.» Ora, isto não se daria si

os mortos pudessem ser evocados ou invocados, pu-

dessem confabular com os vivos, já pelas sessões espi-

ritas, já pela invocação dos sanctos.
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término de relações é tanto para os espiritos dos con-

demnados, como para os espiritos dos sanctos, no Limbo,

lá nas entranhas da terra.

(Seja dicto aqui, de passagem, que os protestantes

não crêm na existência de tal Limbo, no interior da

terra. A Sagrada Escriptura jámais revelou a exis-

tência desse logar ! Esse Limbo é mais uma prova do

Mimetismo Catholico. No paganismo é provável que o

doutor encontre a sua origem. Na Biblia, não !
)

Consideremos a terceira passag-em :

« Disse o proplieta Isaias :

—

Ta ês, porém, nosso Pae

ainda que Abrahão não nos conhece, e Israel não nos

reconhece. Tít, ò Senhor, Tã és o nosso Pae; nosso

Tíedempíor desde a antiguidade ê o t a nome. ( Is mas

63:16.)

Disse eu, e quem não concordará commigo ?

« Esta linguagem do propheta não teria razão de

ser si Abrahão ou Israel pudessem ter relações com

os vivos, pudessem ser evocados os seus espiritos ou

pudessem conhecer e reconhecer quem quer que fosse.»

Além disso, estes sanctos patriarchas estavam no

abys no interior da terra — onde , dizem os sábios, ha

matérias em estado incandescente— estavam no Limbo

—não estavam, portanto, no céu, não estavam em estado

beatifico, e, consequentemente, segundo o ensino da

Egreja Catholica, não podiam ser sanctos intercessores.

Abra o sr. dr. Carlos de Eaet as obras do cardeal

Bellarmino, no capitulo 20 do primeiro livro —De Beati-

tudine et culta Sanctorum, onde, para provar a razão

porque não eram invocados os patriarchas do Antigo

Testamento, que até á morte de Christo não estavam

na gloria, diz elle :— «porque só á perfeita bemaventu-

rança é que é dado saber as cousas.»

E não é só o cardeal Bellarmino, é o Concilio dk

Trento, que na sessão XX

V

;
reza assim— docentes eos
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Sanchis una cum Ciiristo regnantes, oraHones suas pro ho-

minibas Deo offcrre. »

Consequentemente sr. doutor, mesmo perante o

ensino infallivel da Egreja Romana, a interpretação

que fiz da alludida passagem é verdad nra, e a inter-

pretação de s. s. é falsa, é herética, está debaixo do

anathema sit de Roma papal!

A ultima passagem citada no meu livro sobre o

Espiritismo, é a seguinte :

— « Tu fa~?s perecer a esperança do homem. Ta para

sempte prevaleces contra elle e e le passa. Tu, mudando o seu

rosto, o despedes. Os seus filhos estão em honra, sem que elle o

saiba, ou ficam minguados sem que elle o perceba. Mas a sua

carne nelle tem dores : e a sua alma nelle lamenta : (Job

14:19 e 22.)

Eis ahi, disse eu em relação mesmo ao seres mais

queridos - osiilhos— ou sejam elles elevados ou abatidos,

exaltados ou humilhados, felizes ou desgraçados — os

espiritos dos mortos de cousa alguma saberão. Ha-

verá completa ausência de relações.

O sr. dr. Carlos de Laet achou, porém que esse

commentario não era verdadeiro ? Pois bem leia este

que é do Padre Antonio Pereira de Figueiredo, e que

S2 acha na Biblia approvada pela Egreja Romana e,

que portanto pode-se dizer, é da Egreja:— « Chorará

sobre si mesmo. Depois de ter dito Job, no verso antece-

dente, que o homem depois da morte não terá conhecimento

do que respeita á sua família ajunta agora que em quanto

vivo tem de padecer aífiicções e dores do corpo e da alma

e que esta triste consideração o inclinava a preferir a

morte a uma vida cheia de misérias e de trabalhos. Pe-

RKIRA.»

Já vê o sr. dr. Carlos de Laet que o commentario

que fiz é verdadeiro, e tem até a saneção de sua Egreja,

Consequentemente os mortos condemnados ou san-

tificados, não têm communicação com os vivos. Esta
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Carlos de Laet, é falsa é herectica está debaixo da

anathema sit da Egreja Papal.

E' também, por isso, que a Egreja Romana não

poude ainda explicar infallivcimente como os sanctos

possam conhecer das supplicas que lhes fazem os ca

tholicos romanos. E, o sr. dr. faz bem de confessar • —
«de que modo aos sanctos se façam conhecidas as nossas

preces eis o que não podemos determinar* Ai de nós !

na mesquinhez e contingência da nossa razão, só po-

demos saber dessas questões o que Deus se dignou re*

velar-nos.»

Muito bem. Ora si Deus nos revelou como já de-

monstrei, até com o apoio de auctoridades catholicas,

que os mortos não têm communicação alguma com os

vivos
;
logo os sanctos não podem saber das orações

que os catholicos lhes dirigem.

Apesar desta conclusão estrictamente lógica o se-

nhor doutor, entretanto, acceitou a opinião do cardeal

Newmati quando referindo-se ao modo pelo qual a

Virgem Maria pôde conhecer as preces que lhe di-

rigem os catholicos disse : — «Não precisa ella ouvir-

nos por qualquer poder innato ou dom pessoal
;
porém,

pela manifestação que Deus lhe faz das preces que a

ella endereçamos. »

Logo, o sr cardeal Newman confirma a doutrina

sustentada por mim no meu livro O Espiritismo : — os

mortos ainda os beatificados e sanctos, não possuem

dons pelos quaes se possam communicar com os vivos.

Para o sr. cardeal Newman as communicações com

a Virgem são pela pessoa de Deus.

Os catholicos romanos
,

porem, sempre procuram

justificar a necessidade da intercess tào dos sanctos asse-

verando que o peccador, devido a sua grande indigni-

dade, deve appellar para os méritos dos sanctos, que já

estão na gloria, junctos de Deus. Mas segundo o ensino
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do sr. cardeal Newman, essa razão não procede, porque,

para que a Virgem Maria e os sanctos possam conhe-

cer as orações dos indignos peccadores, é mister que

ellas sejam transmittidas por Deus ! De modo que os

senhores catholicos, sentindo-se indignos de chegar

directamente a Deus e desejando muito honrar a

Deus, não obstante, fazem de Deus um... porta-re-

cados !...

Por exemplo : vae o sr. dr. Laet rezar a S. Bento
para que este sancto, juncto de Deus, consiga que o

nosso patricio Santos Dumont não soffra nenhum
accidente nas suas arrojadas experiências aeronáu-

ticas.

S. s. julgando-se indigno peccador para chegar-

se directamente aos pés do throno de Deus, pensa

alcançar mais expeditamente o seu caridoso desejo, pe-

dindo o patrocinio de S. Bento, por isso supplica

a intercessão do virtuoso sancto, o empenho de S. Bento,

a cunha meritória do advogado dos accidentes. Entre-

tanto, ensina o cardeal Newinan, que a supplica do sr.

dr. Laet, é ouvida primeiro por Deus
;
Deus, então,

sciente do pedido do sr. doutor, vae dizer a S. Bento:
— « Meu filho Bento, o Carlos de Laet está pedindo, lá

da cidade do Sebastião, que tu rogues a mim para que

EU livre de accidentes o Santos Dummont que, ulti-

mamente, depois que recebeu de Isabel uma medalha

com atua effigie, tem soffrido diversos desastres...

Portanto, meu filho Bento, fica sabendo das sup-

plicas fervorosas do dr. Carlos de Laet!,..»

Ora, sr. doutor, isto é extraordinariamente ridi-

culo ! K é nisto que dá o ensino do sr. cardeal New-
man ! . . .

Bem podiamos parar aqui, mas o doutor appellou

para a Historia, para a Historia recorrerei, certo de

que o seu depoimento será muito valioso para com-

provar a minha these ; — o Mimetismo Catholico*
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IV

Appellou o sr. dr. Carlos de Laet para a Historia,

pois bem, para a Historia recorrerei. E desde já aftirmo

ao leitor que os historiadores, cujos testemunhos in-

vocarei, são insuspeitos, porque não são protestantes.

Primeiramente, porém, é mister refutar as citações

históricas fornecidas por Bergier e traduzidas pelo sr.

dr. Carlos de Laet.

Referiu-se o meu illustre antagonista ao protes-

tante Leibnitz, que disse : — « Certo é que já no se-

gundo século da Egreja Christã eram celebradas as

festas dos martyres, e que juncto á seus túmulos se re-

uniam assembléas religiosas.»

Perfeitamente, Leibnitz asseverou uma verdade.

Isto, porém, quando muito, foi a origem dos suífra-

gios pelos mortos, e nada absolutamente tem com a

questão da intercessão dos sanctos.

Os christãos se reuniam nas catacumbas subter-

râneas de Roma e de outras cidades para fugirem á

sanha de seus perseguidores. Nesses logares, pro-

curavam sepultar os corpos dos martyres, livrando-os

de serem devorados pelas aves de rapina, cães e féras.

certo que faziam reuniões solemnes por occasião dos

anniversarios dos martyres principaes, lembrando, en-

tão, as acções virtuosas desses illustres servos do Se-

nhor, fieis até á morte.

Dahi, a origem da commemoração dos mortos,

orações em suífragio, etc , e não a intercessão dos

mortos pelos vivos.

Pelo contrario, os primeiros vistigios das orações,

juncto aos túmulos, evidenciam que estas eram feitas em
favor dos fallecidos, e, nessas occasiões, até os nomes
dos Apóstolos e da Virgkm Maria eram confundidos

com os dos outros mortos, Por isso, o dr. Wiseman, em
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seus discursos sobre

—

*As principaes doutrinas c praticas da

Egreja Caíbolica, confessao seguinte : — «Xão ha duvida

de que nasantig-as liturgias os sanctos são mencionados

na mesma oração que os outros fieis defuntos, pela

simples razão de que elles estiveram assim unidos antes

que suffragios públicos da E^reja os proclamassem

pertencer a uma ordem mais feliz. » (Isto é, a ordem

dos sanctos canonizados.) Discurso XI Vol. II, pag". 66

— Londres, 1851, Iunovaçòcs do %omanisiQQ pag-. 60.

Este costume de orar pelos mortos pertence, pelo

menos, ao meiado do terceiro século. O historiador

abbade. Ducrcux refere a primeira informação histórica

desse acto. Diz elle : — « A carta de S. Cypriaxo á

Egreja de Fumes me dá iog-ar a fazer a ultima obser-

vação. Esta egreja consultou a este sancto bispo de

Carthago sobre a maneira que se devia portar com um
fiel chamado Gemínio Victor, o qual, estando para

morrer, tinha instituido o padre Geminio Faustino tutor

de seus filhos. S. Cypriaxo lhe respondeu que não se

deve offerecer o sacrifício pelo descanço deste fiel ; o

que claramente prova que as orações pelos mortos foram

praticadas na mais remota antiguidade da Eg-reja. »

Ducreux. Hisí Eccles.Yol I., pag. 211.

Orar pelos mortos, pelos martvres ou pelos sane j s

não é supplicar-lhes a sua intercessão. Portanto, as pa-

lavaras de Leibnitz não têm o alcance que o sr. dr.

Carlos de Laet lhes quer dar.

Xão, sr. doutor, a invocação, mediação e intercessão

dos sanctos, não são anteriores ao quarto século. Isto

provarei. Antes, porém, é mister repellir, em nome da

verdada histórica, algaunas das citações de Berg-ier,

que s. s. traduziu.

A primeira citação é de S. Igxacio. discipulo de

S. Pedro e bispo de Antiochia que, escrevendo



— 27 —

á Egreja de Epheso disse : — «Serei para vós uma
victima de purificação e de expiação para a Egreja de

Epheso, celebre em todos os séculos.»

Refutação :

1? Esta citação nada prova a favor da intercessão

dos sanctos, porque, segundo a doutrina da própria

Egreja Romana, a intercessão dos sanctos não é ex-

piatória e nem purificadora. Jesus Christo é o único que

na cruz expiou em propiciação pelos nossos peccados,

e, assim, soffrendo expiatoriamente, nos purificou de

todo o peccado. Por isso, disse S. João : — O sangue,

de Jesus Christo nos purifica de lodo o peccado. » I Epist.

8. Joào, r.j.

S. Ignacio, verdadeiro christão, não podia ter pro-

nunciado aquella heresia. E' falso !

2? Tenho diante de mim as Fix>res dos Sanctos

ou as actas dos sanctos martyres, traduzidas sobre documentos

originaes, recolhidos por D. Ruinart, Saneio Ambrósio, Sancto

A gostinho
, Eusébio, Prudencio, Gregorio de Tour, Baronio,

Assemani, e etc. por J. B. de S. Victor, edicção por-

tug-ueza de 1897.

Pois bem, na acta do martyrio de S. Ignacio não

encontreisentença alg-uma que desse, ao menos, uma pá-

lida ideia do sancto oíferecer-se em sacrifício expiatório

e purificador pela Egreja, ou por quem quer que fosse!

Pelo contrario, tudo evidencia que o sancto martyr,

exclusivamente só confiava em Jesus Christo e, em vez

de offerecer-se em sacrifício expiatório e purificador

pelos crentes de Epheso, pedia antes o soccorro de

suas orações em seu próprio favor !

Eis aqui algumas das suas asserções :

— « A força de orar a Deus obtive, emfim, mais

do que tinha pedido, isto é, ver os vossos rostos. En-

cadeado por amor de Jesus Christo, espero abraçar-

vos, si pela divina vontade for achado digno de perse-

verar até o fim . . . Serei reunido a Deus ;
mas si a
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vossa affeição para commigo for muito viva, segundo

a carne, ser-me-á necessário principiar de novo a jor-

nada para elle. O altar do sacrifício está levantado
;

consenti, pois, que eu seja immolado, e cantae em coro,

durante a immolação, acções de graças ao Pae em Je-

sus Christo por elle ter julgado bom chamar do Ori-

ente ao Occidente um bispo da Syria para ahi morrer

n'elle. E' bom ser morto pelo mundo para renascer

em Deus.

Só quando o mundo já não vir a este corpo é que

serei verdadeiramente discípulo de Christo. Supplicae-

lhe para mim o ser julgado digno de servir de hóstia

a Deus.

« Não é como Pauuo e Pedro que vos prescrevo

estas cousas : elles eram apóstolos, eu não sou mais

que um condemnado ; eram livres, até o presente cu

só tenho sido escravo
;
mas, si softrer, serei liberto de

Christo e resuscitarei livre n'elle. Aprendo, agora,

em minhas cadêas, a nada desejar do mundo c suas

vaidades. . . Perdoae-me mas eu sei o que me é neces-

sário.

Lcmbrac-vos nas vossas orações da Egreja da Syria,

que em meu logar vae ter a Deus por pastor, porque o

Christo substitue ag-ora os seus bispos. Pelo que me
diz respeito, envergonho -me de ser contado entre elles,

eu o ultimo delies e aborto da Egreja.» (Os gryphos são

meus.)

Basta. Quem assim se expressou, sr. doutor, ja-

mais podia ter tido a idea herética de offerecer-se em
expiação e purificação de peccados ; em intercessão

ou mediação celeste, como entende e ensina a Egreja

Romana. A citação incontestavelmente está falsificada

!

Passarei, agora á segunda citação de Bergíer, tra-

duzida pelo dr. Carlos de Laet A citação é de Hege-
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sippo, e referida por Euzebio, historiador ecclesias-

tico. Eil-a: «Elles, os parentes de Jesus, estão presentes

e presidem á Egreja Universal, como mártires e pa-

rentes do Salvador »

Quanta heresia acceitou o sr. Bergier e o sr. dr.

Laet, deste illustre Hegesippo, só para encontrarem,

nesse fragmento de terceira mão, uma prova histórica

a favor da intercessão dos sanctos ?

1? Diz Hegesippo que os sanctos estão presentes

á Egreja Universal. E' falso. Diz a Cartilha Romana

que só Deus está presente em toda a parte.» E, por-

tanto, só Deus está presente á EgTeja Universal ! Já

vê o sr. dr. Laet que Hegesippo nem siquer sabia a

Cartilha ! E não é somente Hegesippo, mas Euzebio,

Bergier e o sr. dr. Laet, me parece, que também es-

tavam um pouco esquecido: dessa doutrina rudimentar

da Cartilha... !

27 Além desse erro de doutrina, diz Hegesippo

«que os sanctos martyres e parentes de Jesus presidem

á Egreja Universal.» E o sr. Bergier acerescenta :
—

«assim como um bispo preside a um concilio ! »

Estupendo ! Pois será crivei que os srs. Euzebio,

Bergier e Laet ignorem que a Egreja Universal ó a

Egreja Christã cujo único Chefe, que a preside, é

Christo ? Disse S. Paulo - que Jesus Ciiristo é o

cabeça da egreja. Epistola de S. Paulo aos Ephcsios 5:23.

E tanto isto é verdade, que os próprios correligio-

nários do sr. dr. Laet ensinam que o papa, chefe da

Egreja Romana, pretende ser, por isso, o representante

de Christo, na terra, c não o vigário dos parentes

de Jesus .

Consequentemente, a citação do fragmento de

Hegesippo absolutamente não procede, é herética, é

falsa !

A terceira testemunha, invocada por Bergier e pelo

sr, dr. Laet, é S. Irineu, que cita um sacerdote con-
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temporaneo de S. João, que dizia que os patriarchas e

prophetas do Antigo Testamento, salvos por Jesus

Christo, rendem graças a Deus pela nossa salvação.»

Esta citação absolutamente nada tem com a

questão : — a intercessão ou mediação dos sanctos

entre Deus e os homens : ou o facto dos sanctos po-

derem ouvir, conhecer e despachar as petições daquelles

que, adorando-os em cultos de dulia, invocam seus

nomes.

Si os sanctos na gloria celeste não derem graças a

Deus pelas pessoas que quotidianamente alli entram,

que mais hão de fazer ?

Os protestantes, como christãos puritanos que são,

crêm que os sanctos na gloria celestial louvam a

Deus ; rendem graças a Deus, e supplicam a Deus pela

Egreja em geral ; exoram pelo triumpho glorioso do

reino de Christo, e mesmo oram pelos seus que dei-

xaram na terra. Isto, porém, que S. Irineu e os demais

sanctos creram, nada absolutamente tem de commum
com o culto e intercessão dos sanctos da Egreja Ro-

mana, que está em completa contradicção com o ensino

das Sagradas Escripturas que revelam : — que só ha

um Deus e um só mediador entre Deus e os homens — Jesus

Christo — Homem ; que ensinam :— kAo Senhor teu Deus

adorarás e a Elie só servirás

A citação referida, em Irineu, absolutamente nada

tem com a questão, e portanto, não procede.

* -

Á -

Refere, ainda, Bergier, e com elle o sr dr. Carlos

de Laet que — S. Irineu chamou a Virgem Maria

advogada de Eva.))

A' vista desta citação, o leitor ficará crendo que

S. Irineu ensinou, porventura, que Eva deveria ter

çomo sua advogada ou intercessora a Virgem Maria? !



— 31 —

Mas, sr. doutor, como a Virgem poderia ser advogada

de Eva, si Eva morreu quatro mil annos antes da Vir-

gem Máfia nascer ? ! . . . Sim, como poderia a Virgem
Maria ser advogada antes de nascer ?! . . .

Caso o sr. doutor dissesse que a Virgem Maria
intercedeu em vida, porque, quando Jesus esteve no

mundo, Eva estava no Limbo, eu nego, porque os

sanctos, segundo o ensino da Egreja Romana, so-

mente podem ser intercessores depois de estarem na

gloria e depois da Egreja os declarar official e publica-

mente canonizados Ora, tendo sido o Limbo esvasiado

por Jesus Christo, depois de sua morte, e, portanto,

só então, tendo sido recolhidos no céu, os sanctos do

Antigo Testamento, segue-se que, quando a Virgem
Maria entrou no céu, já lá estava Eva.

Conseguintemente, Maria, não poude ser, jamais

foi advogada ou intercessora de Eva !

E será crivei que S. Irineu ensinasse esse ab-

surdo ? Não. O leitor vae ficar sciente como os srs,

Bergier, Laet & Comp. citam os sanctos padres !

Abramos o livro do Abbade Freppel em suas con-

ferencias sobre Sancto Irineu :

— Nós encontramos, diz Irineu, a Virgem Mar<a
submissa e respondendo por estas palavras : «Eis ahi a

serva do Senhor que me seja feita segundo a vossa pa-

lavra. Eva, ao contrario, se mostra desobediente. Assim

como esta, ainda virgem, e companheira de Adão, tor-

na-se, por sua desobediência, uma causa de morte para

si e para todo o género humano, assim Maria, virgem
,

ainda que desposada, toma- se por sua submissão, uma
causa 'de salvação para si e para toda a humanidade. Confor-

mando-se com a vontade divina, M.\ria desatou os laços

formados pela falta de Eva. O que a Virgem Eva tinha

ligado pela sua incredulidade, a Virgem Maria desligou

pela sua fé. Eva prestou ouvidos á palavra do anjo se-

ductor que a fez afastar-se de Deus. Maria, ao contrario,
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obedeceu á palavra do anjo que lhe annunciou que ella

traria Deus em seu seio. Uma resiste ás ordens de Deus
e a outra se submette a fim de que por esta submissa > a

Virgem Maria se tornasse advogada de Eva. Do mesmo
modo que o género humano foi devotadoá morte por uma
virgem, assim também foi salvo por uma outra virgem,

e, por um justo equilíbrio, a obediência virginal reparou

0 que tinha perdido a desobediência virg-inal.» Saint

Jrenèt et la Dogmatiquc Chretienne — Abbee' FreppEL

pag. 458-459.

Eis ahi sr. dr. , Irkxeu não teve a menor intenção

de asseverar que a Virg-em Maria foi sancta interces-

sora, ou medianeira, ou advogada de Eva ! E' falso !

O pensamento de Irineu é precisamente este :
—

Assim como a Virgem Eva se tornou uma causa ou ad-

vog-ada de morte para si e para todo o g-enero humano,

submettendo se ao anjo seductor, revoltando-se contra

Deus : assim também a Yirg-em Maria se tornou uma
causa ou advogada de salvação para si e para o g-e-

nero humano, se submettendo a vontade de Deu j
,

quando disse : Eis aqui a escrava do Senhor faça-se em

mim segundo a tua palavra.»

E qual foi esta «palavra», sr. doutor ?

Eil-a : — Eis ahi conceberás e darás á lu^á um filho e

o chamarás Jesus, porque Elue silvará o povo dos seus

peccados.» (Lucas r.yi S. í\Cath, 1:21.)

Consequentemente, sr. doutor, a Virgem Maria

foi a causa instrumental de sua salvação e da salvação

do g-enero humano, porque nella se encarnou o seu Sal-

vador, o salvador de Eva, e de toda a humanidade. E
por isso que foi o instrumento da encarnação do Verbo
— o Filho Deus, — Sancto Irineu chamou a Virg-em

Maria advogada de Eva. Esta somente, unicamente

poderia ser salva, crendo n\-iquelle que era o Filho da

Promessa e que seria posteridade de Eva. e, por isso,

filho de Maria.



— 33 —

Ainda, sr. dr. Carlos de Laet, é mister lembrar-se

que S. Irineu escreveu o seu original em grego, e desse

original, que se perdeu, restam apenas fragmentos.

Entre as antigas traducções latinas, porém, ha varian-

tes muito sensíveis que devem acautelar áquelles que

desejam encontrar a provação de uma doutrina numa
simples palavra, talvez, mal traduzida !

Desejando muito conhecer o maior numero de

cópias e traducções da obra de S. Irineu, tive o atrevi-

mento de transpor as portas do convento de S. Bento,

para examinar as edicções que existem na riquíssima

bibliotheca daquelle mosteiro. E graças á bondade de

u n frade, pude examinar duas e dicções latinas: u:na de

1500 e outra de 1710. Esta é a melhor. Contém ci-

tações gregas e as variantes de alguns antigos ma-

nuscriptos. No capitulo, em questão, não ha, porém,

o indicio do original grego o que por si só evidencia

que, até o século passado, ninguém ligou tanta im-

portância á referida citação.

Consultei, também, a edicção ingleza que possue o

nosso Seminário, em Campinas : Tne Ante-Nicene Fa

thers vol. I, pag\ 547. E, confrontando estas traducções,

não encontrei descrepancias dignas de attenção. O texto

latino da edição de 1710 é o seguinte : — Et si ea ino-

bedierat Deo ; sed hivc snasa est obedire Deo ut Virgiliis Eva

V irgo Maria fierel advocata.

Nessa passag-em, os senhores catholicos romanos,

como naufrag-os a uma taboa de salvação, ag-arram-se

á palavra — Advocata — o salva-vidas de sua fé na

intercessão dos sanctos !

Log-o S. Irineu admittiu a intercessão de Maria
;

logo, está provada a intercessão dos sanctos
;
logo, está

provada a triplice distincção de cultos
;

logo . . . man-

dam-se ás favas o cmtexto, as provas exuberantes dos

tres primeiros séculos, as Sagradas Escripturas, o bom
senso e tudo! E salva-se a idolatriça innovação do romív-
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tiismo, o Mimetismo Catholico, com esta maravilhosa

palavra : — Advoeata !

Não isso não pode ser. E' bom irem mais devag-ar

os advog-ados de Roma.
1'.'—Na edicção franceza, o abbade Freppel fez

sentir que o erudicto Grabe julg-ou que o termo grego

paracle/os — consolação — expressaria melhor o pensa-

mento de S. Irineu. Assim sendo, a sentença em
questão lêr-se-ia : — « Uma, resiste ás ordens de

Deus, a outra se submette a Deus, afim de que, por

esta submissão a virgem Maria se tornasse a consolação

da virg-em Eva.»

Que objecção séria, sr. doutor, se pode fazer a esta

traducção ?

2?— Os auctores do The Ante Xieene Fathers acham que

o termo advocaia é ambig-uo, e julg-am que o termo greg-o

—antilepsis —auxilio — expressa melhor o pensamento

de S. Ir[\t eu. E, assim, teriamos a alludida sentença :

—«para que a virg-em Maria se tornasse o auxilio da

virg-em Eva.»

3?- Pois bem, sr. doutor, eu tomarei a liberdade

de insistir na traducção litteral do texto latino, recor-

dando um factò biblico que, talvez, motivasse a S. Irineu

o uso de um termo greg-o correspondente ao latino —
ad vocata — chamada a si — avocada,

Abrindo-se o Génesis, capitulo quarto, versiculo

primeiro, reconheeer-sc-á que Eva deu o nome de

—

Ka-

mah—Cain—ao seu primog-enito, porque pensou ter

feito acquisição — Kamah—daquelle que, sendo sua pos-

teridade — o Filho da Promessa—haveria de esmag-ar a

cabeça da serpente — e, por isso, disse :
— «possedi ho-

minem per Peitm.» — E' que desde o dia em que, no

céu negro de sua existência surg-ira a estrella resplan-

decente da fé, Eva avocava o ser Mãe do Messias, o

seu Salvador, o Redemptor da decahida humanidade.

Acmella tão ardente quão anciosamente avocada acquisição
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de Eva, ag-ora se realizava, em Maria, cumprindo o

infinito amor de Deus a sua promessa de salvação.

A Virgem de Nazareth, cheia de graça e bem-
dicta entre as mulheres, podia confiadamente fazer

suas as palavras da primitiva prog-enitora : — « possedi

hominem per Deum.»

E' que a graciosa Virgem da casa de Jessé se

tornára a avocada da desventurada Eva, vindo a ser

Mãe do bemdicto e único Salvador dos peccadores !

Eg-ualmente, hoje, sr. doutor, submettendo-nos á

vontade de Deus como, outr'ora, a Virg-em Maria, avo-

quemos, como preciosíssima acquisição redemptora, o

nome de Jesus: — EleE é a Vida, o Sol de Justiçn, a

a única esperança de eterna salvação.

V

Demonstrei, em meu ultimo artig-o,como as citações

históricas do abbade Bergier, traduzidas pelo sr. dr.

Carlos de Eaet, foram feitas sem bastante escrúpulo

pela verdade.

E para que os leitores reconheçam qual foi o senti-

mento de S. Irineu, a respeito da intercessão entre

Deus e os homens, passo a transcrever alguns paragra-

phos citados na obrado abbade Freppel, onde se regis-

tram os ensinamentos do preclaro e antig-o bispo de

Eion.

«O Christo, ensina Irineu, veiu salvar a todos os

homens por EiXE mesmo, todos aquelles que renasce-

rem em Deus, tanto creanças como jovens, ou anciãos.

«Encarnando-se e tornando-se homem o Fieho l»e

Deus, que sempre existiu no seio do Pae, resumiu

em si toda a humanidade : por ísso-EelE operou-nos, a

salvação, afim de que nós pudéssemos recobrar o que
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tínhamos perdido em Adão, o privilegio de sermos

creados á imagem e á similhança de Deus. Era impossi-

sivel, de facto, que o homem, uma vez vencido e cahido

de seu primeiro estado, por sua desobediência, pudesse

reerg-uer-se por si mesmo, e reconquistasse a victoria :

era impossivel que o culpado, uma vez cahido sob o

poder do peccado, pudesse salvar-se por seus próprios

esforços. Eis ahi porque o Filho de Deus, seu Verbo
co-eterno, deixou o seio do Pae e se encarnou, humi-

lhando-se até á morte, para consummar a obra de nossa

salvação... O Verbo, encarnando-se, uniu e reconciliou

o homem a Deus, como já temos dicto. Era necessário,

com effeito, que o inimig-o do homem fosse vencido pelo

homem afim de que as leis dajustiça fossem observadas.

Era necessário egualmente, para que a nossa salvação

fosse certa, que Deus nol-a alcançasse. E, de outro lado,

si o homem não se tivesse unido a Deus, não poderia

participar da incorruptibilidade. Eis porque se tornou ne-

cessário um mediador entre Deus e os homens que, realizando

uma communhão intima, entre um e outros, pudesse reconcial-

os, em uma alliança intima, de tal sorte, que o homem se

desse a Deus e Deus se fizesse conhecer ao homem.
«Adv. Her. Liv. III c. XVIII, XIX e XX. C/7, por Tbeo-

doro em seus Diálogos». Abbade Freppel. Obr. cit. pag. 4JJ
The Ante- Xicene Fathers Vol. I pags 448-4^.

Poderiamos multiplicar citações, mas estaé precisa

em seus termos de modo a evidenciar que o mediador en-

tre Deus e os homens é Jesus Christo, aquelle que pos-

suiu a dupla natureza,humana e divina; e,por isso, pôde

reconciliar o homem com Deus. Portanto, segundo S.

Irineu, a quéda do homem em Adão encontra uma única

salvação na pessoa de N. S. Jesus Christo, o advog-ado.

E esta salvação não é alcançada pelo mérito do homem,
mas pela fé em Christo.

Não resta a menor duvida, sr. doutor, S. Irineu

çra muito bom protestante !,..
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Cita o abbade Bergier varias passagens de

Origines, também traduzidas pelo sr. dr. Carlos

de Laet.

Eil-as :

Obesecratio, expotulatio et gratiorum actionem absurdo

potest Sanei Is aferre. (Lib. Orat.) Outra : — «O pontifice

não é o único quese juncta aos que oram, mas os anjos e

as almas dos sanctos mortos oram também com elles.

(Do mesmo Ivib. 11.)»

Já disse, sr. doutor, e torno a repetir, que o facto

dos sanctos e anjos orarem no céu, em prol da Egreja

Militante, em geral, ou mesmo em pról de seres que

deixarem na terra, não é inadmissivel. Isto, porém, não

quer dizer que os sanctos e anjos possam ser nossos

intercessores, nossos mediadores e advogados entre

Deus e nós ; isto não quer significar que elles possam

ouvir, attender, advogar e pleitear a nossa causa, quan-

do invocássemos o seu auxilio, quando a elles, porventu-

ra, orássemos; isto absolutamente não comprehende que

elles devam ser adorados em culto de didia ou hyperdulia,

e que, finalmente, possam realizar prodígios e milagres,

como propala a Egreja Papal. Os sanctos no céu estão

em sancta actividade, própria da piedade christã, e não

em uma sancta ociosidade. Oram, dão graças a Deus e

crescem em sanctidade, conforme crescem no conheci-

mento da verdade que contemplam em Deus.

Estas citações de Origenes, as quaesnão pude exa-

minar o texto latino, nem mesmo as traducções, em
absoluto não têm referencia a esta questão : Origenes

não asseverou que os sanctos possam ouvir as nossas

acções.

Outra passagem citada deste antigo escriptor é a

seguinte : — «As almas dos que foram suppliciados por

darem testemunho de Jesus Christo não se apresentam

inutilmente ao altar celeste, mas obtêm remissão dos

peccados para os que oram».



Ainda esta citação não é pertinente á questão. Ori-

genes não affirmou que os sanctos oram e obtêm remis-

são de peccados, porque alguém impetrasse a interces-

são delles.O pensamento de Oijigenes é que os martyres

no céu continuam a orar pelos que deixaram na terra c,

assim fazendo, alcançam a graça de De'JS.

Mas isto não é privilegio exclusivo da intercessão

dos sanctos do céu : isso é privilegio cie todo o christão

na terra. Jesus ensinou a orar, dizendo :— Pae nosso que

estas 1:0 céu... pêrdoú as nossas dividas assim como nós per-

d mitus os nossos devedores. Disse S. Thiago: — A oração

do justo, sendo fervorosa, pôde muito. Disse mais o Divino

Mestre : — Pedi e dar-se -vos-á. Assim, pois, podemos

orar pela conversão dos peccadores, pela conversão de

nossos inimigos, e, pela graça do Espirito Sancto, po-

dem serelles, de facto, convertidos e os seus peccados

podem ser perdoados pela fé que depositarem em Jesus

Christo, que é o Cordeiro de "Deus que tira o peccado do

mundo. Mas, porque isto seja possivel que alcancemos

pelas nossas fervorosas preces, juncto do throno do

Altíssimo, ninguém se lembrará de nos equiparar aos

sanctos intercessores do Romanismo, e, muito menos,

nos renderá o celebre culto de dulia. Fica, portanto, evi-

dente que a citação de OrigexEs ainda não é pertinente

á questão, e nem siquer a elucida em cousa alguma.

Cita ainda o abbade Bergier a Origenes que,

em sua obra Contra Celso, asseverou : — «Logo que se-

jamos agradáveis a Deus temos a certeza da benevolên-

cia dos anjos, seus amigos, das almas e espiritos bem-
aventurados

; elles conhecem os que são dignos da

amizade de Deus ; auxiliam os que querem lionral-o
;

elles Ih' o propicipam : junctam ás nossas as suas pre-

ces».

Agora, sr. doutor, posso afíirmar que esta citação

está viciada e que, do modo como está redigida, trahe o

pensamento de Origenes. Atai ponto chega a advocacia
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do abbade Bergier na defeza de uma doutrina incontes-

tavelmente condemnada.

Abramos The Anle-Nicene Fathers — Origin Against

Celsus, Book VIII, c. 64. — «Existe um, cujo favor nós

devemos procurar e a quem devemos orar para que nos

seja propicio — o Altíssimo Deus, cujo favor é adqui-

rido pela piedade e pela pratica de toda a virtude. E si

Celso tivesse de nos obter o favor de outros, depois do

Deus Ai/fissiMO, deveria lembrar-se que, assim como o

movimento da sombra acompanha o movimento do corpo,

assim também, quando possuimos o favor de Deus,

temos a boa vontade dos anjos e espiritos, que são

amig-os de Deus. Porque elles conhecem aquelles que

são dignos da divina approvação, e não somente estão

bem dispostos, porém, cooperam com aquelles que se

esforçam em agradar a Deus ; solicitam o divino auxilio

em favor delles
;
junctam as orações delles ás suas pró-

prias orações e intercessões. Nós podemos ousadamente

dizer que os homens que aspiram as melhores cousas tem,

qu indo oram a Deus, dez milhares de sagrados poderes

ao seu lado. Estes, mesmo sem serem pedidos, oram com
elles, trazem soccorro a nossa raça mortal, e, si assim

nos é licito expressar, tomam armas para g-uerrear e re-

pellir mais dedicadamente a favor da salvação daqiielles

qu: se devotam a Deus, e menospresam a hostilidade dos

demónios; elles vem o odio cruel que os demónios votam

contra os homens que recusam servil-os com o sang-ue e

o incenso dos sacrifícios, e que antes procuram de qual-

quer maneira, por palavras e obras, permanecer em
paz e união com Deus Altíssimo por meio de Jesus, que

expulsou multidões de demónios quando EuuE veiu para

curar e salvar todos os opprimidos do diabo. (Actos,

10 : 38.)»

Eis ahi, sr. dr. Carlos de Laet, o ensino de Origi-

nes. Onde a doutrina da intercessão dos sanctos ? Onde
ahi a expressão ! «das almas bemaventuradas ?» Nâo
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diz o escriptor, que as nossas orações devem ser dirigi-

das ao Deus Altíssimo, repetidas vezes ? Não assevera

Origexes, que o concurso auxiliar e intercessor dos

anjos é para com aquelles que se devotam a Deus ? Não

assevera OrigenES que o soccorro e intercessão dos anjos

são independentemente de qualquer pedido a elles ?

Não ensina Origexes que a nossa união e paz com
Deus são por meio de Jesus, que veiu curar e sal-

var a todos os opprimidos do diabo ? Onde, sr. doutor,

a menor ideia em Origexes de ensinar que se deve orar

aos sanctos SUpplicar aos anjos ou render-lhes o culto

intercessor de duíia ?

Agora, para tornar bem claro o pensamento de

ORGEXts, quando asseverou que os anjos oram, soccor-

rem e pelejam em defeza dos christãos, c que, assim as-

severando, não teve a ideia romanista do culto e inter-

cessão dos sanctos e anjos, vou citar diversas passagens

das Sagradas Escripturas que illustram o pensamento do

escriptor.

1 .
° — Os anjos podem, por ordem de Deus, soccorrer os

christãos.

Disse Jesus : — Tensas tu que não poderia rogar a

meu Pae c Elie me não dti ria mais de do%t legiões de anjos ?

{Evangelho de S. Matheus, 26.7 }.)

Assevera S. Lixas :— Mas um anjo do Senhor abriu

as portas da prisão, e% tirando-os (Pedro e João) para fora,

disse : ide npresentar-vos no templo... (Actos, y.iy e 20)
Affirmou Daniel : — O meu Deus enviou o seu anjo, e

fechou a bocca aos leões e elles mt não fizeram mal algum.

(Daniel 6 : 22.)

2. °— Os anjos são Espíritos auxiliares. Examine o sr.

doutor as seguintes passagens : Lucas, 16:22; Actos

12 : 7-7./ ; Hebreus 1 : j-14.

3. °— Os anjos podem communicar a vontade de Deus.

5 ViCath. 2:1} iy e 20 ; Lucas 1 : i<) e 28 ; Actos 8 : 26 ;

Apoc. 1 : i.
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4?— Os anjos obedecem e executam a vontade de DEilS

S Ma/h. i) : 39-42 ; 28 : 2 ; S João $ : 4 ; Apoc. j : 2.

5?— Os anjos celebram os louvores do Senhor. S. Lue.

2 : y a 14 ; Jípoc. J : 11 e 12 ; 7 ; 11 e 12.

6?— Mas os anjos não querem ser adorados.

Disse S. Paui<o : — Ninguém vos domine a seu bel prazer

com pretexto de humildade e culto aos anjos, me/tendo-se em

cousas que nunca viu. (Epistola aos Coloss. 2 : 18.)

Escreve S. João :
— Eu sou o que ouvi e vi estas

cousas E depois de as ter ouvido e visto, me lancei aos pés do

Anjo que irí a nustrava para o adorar, e elle me disse: vê, não

faças tal : porque eu servo sou comtigo, e com teus irmãos

os Trophetas e com aquâles que guardam as palavras deste

livro : - adora a Deus. (Apoc. 22 : 8-9 e W : 10.)

Eis ahi, sr. dr. Carlos de Eaet, passagens e factos

biblicos que de modo clarissimo evidenciam o pensamen-

to de Origenes, expresso naquelle capitulo de sua obra

Contra Celso. E, á luz do contexto, tanto das obras de

Origines, como das Sagradas Escripturas, s. s. ha de

permittir que eu assevere ser completamente falso e

anti-christão o culto e intercessão dos anjos. Origenes

nunca sustentou a doutrina romana do culto e interces-

são dos sanctos e anjos. E' falso !

*

Cheg-amos, finalmente, ás citações de S, CypriANO,

São tres. Eil-as :

X.°— «Si um de nós, pela graça de Deus, sahir pri-

meiro deste mundo, perdure a nossa caridade juncto do

Senhor, nem cessem as orações perante a sua miseri-

córdia por nossos irmãos.»

2.°— «E, noutro livro, T)e mortalitate, diz que gran-

de numero de parentes e amig-os nossos nos desejam no

céu, certos já estando da sua felicidade, mas interessa-

sados pela nossa salvação.;;
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j>.°— «Xem menos citada é a sua invocação no final

do livro Dc habitu Virginum : Lcmbrae-vos, ó Virgens,
quando a vossa virgindade tiver começado a receber a

sua recompensa.»

Em nenhuma das tres citações ha cousa alguma
que justiíique a doutrina romana da intercessão dos

sanctos !

Infelizmente, creio eu, o sr. dr. não leu as obras de

Cvprjano, sinão, estou certíssimo, não citaria o nome
desse e de outros auctores que Bergier referiu.

Examinando-se a citação de S. Cvpriâxo no livro

De MjrtalUaíe, cap. XXVI, se evidencia que o illustre

sancto não teve a menor intenção de ensinar a doutrina

da intercessão dos sanctos, mas simplesmente assevera

que nós encontraremos no céu muitos de nossos queridos,

e não somente queridos, mas patriarchas, martyres, pro-

phetas e apóstolos, cuja companhia devemos anciosa-

mente anhelar.

«Magnus illicnos carorum numerusexspectat,paren-

tum, fratrum, riliorum frequens nos et copiosa turba de-

siderat iam de sua incolumitate secura et adhuc de noz-

tra salute solicita. Ad horum conspectum et complexum

venire, quanta et illis et nobis in commune laítitia est ?

Oualis illic coelestium regnorum voluptas sine timore

moriendi, et aeternitate vivendi quam summa et perpe-

tua felicitas ! Illic apostolorum gloriosus chorus illic

prophetarum exultantium numerus, illic rnartyrum in-

numerabilis populus ob eertaminis et passionis victor-

iam coronatus, triumphantes illic virgines, quse concu-

picentiam carnis et corporis continentia^ robore subge-

runt, remunerati misericordes, qui alimentis et largitio-

nibus pauperum iustitise opera fecerunt, qui dominica

praecepta servante, ad ccelestes thesauros terrena patri-

monia transtulerunt. Ad hos, fratres dilectissimi, ávida

cupiditate properemus, ut cum his cito esse, ut cito ad

Chfistum venire contingat, optemus.



Hanc cogitationem nostram Deus videat, lioc pro-

positum mentis et fidei Dominus Christus adspiciat

daturus eis gloriae suae ampliora praemia, quorum circa

S2 fuerint desideria maiora.»

Si a citação por extenso ainda não bastar ao sr. dr.

Laet para convencei- o de que S Cypriano jamais teve

ideia romanista da intercessão dos sanctos, mas a verda-

deira doutrina de que ha um só mediador entre Deus e

os homens, eu o convidaria para ler o Testimoniarum,

Liber II, cap. XXVII, cujo titulo é o seguinte: Quod
PERVINIRE NONPOSSIT AD DEUM PATREM NISI PER FlUUM
EJUS Jesum Christum.

E Lib. III. cap. XXIV, cujo titulo é o seguinte :

non posse ad patrem perveníre nisi pcr fluum ejus

— Jesum Christum.

Portanto, sr. dr. Carlos de Laet, para S. Cypriano

existe um só caminho e um só mediador para o céu —
Jesus Christo. E as falsas deducções, que o abbade

Bsrgier procurou tirar dos escriptos de S. Cypriano,

para provar a intercessão dos sanctos, devem ser repel-

lidas a bem da verdade

.

*
* *

Desfeitas as citações sophisticas e adulteradas de

Bergier, traduzidas pelo sr. dr. Carlos de Laet, citações

que provaram justamente o contrario daquillo que inten-

taram os defensores do Romanismo, resta-me ainda com-

provar, com outros testemunhos, que a doutrina da

intercessão e culto aos sanctos é uma innovação da

Egreja Romana, posterior ao quarto século ; é incontes-

tavelmente ~ um mimetismo cathoeico romano.
Estando este artigo bastante longo, deixarei essa

demonstração para o próximo artigo, com o qual conclu-

irei esta refutação aos escriptos do meu illustre con-

tendor.
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CONCLUSÃO

Destruídas as citações do abbade Bergier e do

sr. dr. Carlos de Laet, resta-me demonstrar hoje, á luz

dos escriptos dos sanctos padres dos primeiros cinco

séculos, e de historiadores insuspeitos — que a inter-

cessão dos sanctos é uma innovaçãodo Romanismo, não

passa de um verdadeiro Mimetismo.

Os Actos dos %ÀposÍolo$y registrados por S. Lucas,

constituem o primeiro livro histórico da EgTeja Christã.

Pois bem, escutemos o seu depoimento.

1? — Refere o inspirado evangelista, que S. Pedro,

em seu primeiro sermã©, asseverou de JESUS o se-

guinte :— « E não ha salvação em nenhum outro, porque do

céu abaixo, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual

devamos ser salvos.» (Novo Test. do padre Glaire, approvado

pelo papa Pio IX. ^Actos 4:12)

Para o primeiro pretenso papa do Romanismo, pois

,

só ha um nome pelo qual possamos ser salvos : — é

Jesus Christo.

2
o — Refere ainda o illustre medico e historiador,

S. Lucas, o testemunho seguinte : — « E chamavam a

Barnabé —Júpiter —ca Paulo—Mercúrio — porque elle é

que dirigia a palavra. Também o sacerdote de Júpiter qui es-

tava a entrada da cidade, trazendo para ante as portas touros

e grinaldas, queria com o povo sacrificar. Mas, tanto qre

ouviram os apóstolos Barnabé e Taulo, rasgando as suas

túnicas, saltaram ao meio das turbas, clamando e dizendo :

— Fardes, porque Jazeis isso ? Nós também somos mortaes,

homens assim como vós, prégando-vos que destas cousas vãs

vos convertaes para o Deus vivo quefe^ o céu e a terra e o mar

e tudo quanto ha nelle.y>

Ag-ora, escute o sr. dr. Carlos de Laet o com-

mentario desta expressão — rasgando —- approvado pelo

papa : — « Era costume entre os hebreus rasgarem 09

vestidos até o ventre, para manifestarem uma dôr ex-
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trema, ou o horror que lhes causava ouvir proferir al-

guma blasphemia, ou ver praticar algum sacrilégio. »

(Actos 14:11-16. Nota do padre Glaire ao versiculo 13,)

Segundo o ensino da Egreja Romana, nesta nota,

S. Paulo e Barnabé consideraram o acto de culto,

que o povo lhes quiz tributar, um sacrilégio que lhes

causava horror ! Apesar, entretanto, dessa solemnissima

reprovação dos sanctos apóstolos, o povo romanista

persiste em render culto a S. Paulo, Barnabé e

outros !...

3 o— Testefica o illustre evangelista este episo-

dio na vida ministerial de S. Pedro :
—E aconteceu que,

quando Pedro entrava, lhe sahiu Cornélio ao encontro, e, pros-

trando -se, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo :
—

Levantaste que eu lanhem sou homem. » {Acto, 10:26.)

Assim como Paulo e Barnabé, S . Pedro não quer

ser adorado ! Entretanto, contra a vontade desses emi-

nentes servos de Deus, a Egreja Romana persiste em
adoral-os !

Abramos, agora, um parenthesis. E destruamos os

sophismas dos theolog-os romanos, que para se livrarem

da terrivel condemnação desses sanctos, inventaram

uma triplice distincção de cultos : os de dulla, hyperdulia

e latria. O primeiro, dado aos sanctos e anjos; o seg-undo,

á Virg-em Maria e o terceiro, rendido a Deus.

Esta distincção de cultos, absolutamente não tem
razão de ser. E' falsa. E a base em que o romanismo

pretende apoiar-se lhe é completamente adversa. Dizem

as auctoridades catholicas que estes sanctos apóstolos

repelliram aquelles actos de culto—porque eram actos

de culto supremo, que só é devido a Deus. Mas, como
poderão os senhores catholicos advinhar que taes foram

as intenções de Cornélio e do povo que quiz adorar a

S . . Paulo e Barnabé ?

O verbo greg-o empreg-ado nessas e outras pas-

sagens é — proskunéo — Este verbo, porém, tem a sig-
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nificação de «beijar, saudar, prostrar, prestar ho-

menagem, prestar reverencia, prestar culto, adorar.

Portanto, a passagem podia ser assim traduzida :

Cornélio prestou homenagem, prestou reverencia, prestou

culto a S. Pedro. Mas S. Pedro, ainda assim, dissc-lhe:

não faças tal. Eu também sou homem.

Ainda, a palavra dulia é derivada do verbo — dou-

leuô — que significa : «ser escravo, servir, esperar em,

ser servil ou subserviente.» E\ como se evidencia da

significação dos termos, mais humilhante que — pros

_

kúíiéô* - -O verbo —doulcuò, porém, é empregado para de-

signar o dever de servir a Deus, como Nosso Senhor : v. g.

Disse Jesus : NJo podeis servir a Deus e ás riquezas.

Nesta phrase o verbo «servir» é doiileuein, de onde se

deriva dulia. — Logo, dulia significa : serviço a Peus,

sujeição a Deus, que é o único Senhor. Logo, o culto de

hxper-dulia também é indevidamente applicadoá Virgem,

quando mesmo os catholicos a queiram servir, porque

está escripto : ao Senhor teu T)eus adorarás e a Elie sò ser-

virás.

E, quanto ao termo la t ria, invoco o testemunho de

uma auctoridade catholica, para o sr. dr. não descon-

fiar : — Calmet. Diz elle : — Eatria é um termo consa-

grado na linguagem da Egreja e da Theologia para

significar o culto soberano que só é devido a Deus.

Santo Agostinho diz : — «Latria secundum consuetu-

dinem qua locuti sunt, qui nobis divina eloquia condie-

run, aut semper, aut tam frequenter ut pene semper ea

dicitur servitus qua? pertinet ad colendum Deum».

No Texto grego, porém da Escriptura, la t reia se

encontra muitas vezes, significando o serviço exterior

que os sacerdotes realizavam no templo : as cerimonias,

o culto, e toda á religião dos judeus.

Por exemplo, falando das cerimonias da Paschpa :

— Observae este culto (latreiam) e quando vossos filhos vos

perguntarem que significa este culto (latreia) ? «Elie se



prende ao hebreu abodah que S. JeRONYMO traduziu por

cerimonia, culto, religião, costume, serviço.» (CAi^Met

Dict. de la Biblie Vol III p. 71, verb, latria).

Está portanto, por terra, á luz da philologia e

das Sagradas Escripturas, a triplice distincção de cul-

tos. E já que invocámos o testemunho de Calmet ouça-

mol-o ainda sobre a expressão biblica : — Culto estran-

geiro :
— «Os hebreus chamavam assim geralmente toda

a idolatria, toda a superstição, toda a iniciação de culto

dos povos estrangeiros e idolatras todo sacrilégio, todo

culto de religião tributado a Nosso SeNHOR,em um logar,

emum tempo, ou de uma maneira diíferente do que está

ordenado ; tudo isto é chamado culto estrangeiro, por-

que não é conforme com o culto dos Patriarchas ePaes

da nação» Vol. I p. 1214.

Consequentemente, o culto e a intercessão dos

sanctos estão debaixo do anathema do primeiro manda-

mento do Decalago (Êxodo 20:3), é uma idolatria é um
«culto estrangeiro», porque jamais foi praticado pelos

patriarchas e paes da nação dos hebreus : é, portanto,

abominável e maldicto !

Finalmente sr dr. Laet, esta triplice distincção

de cultos não existe na pratica, e o povo delia ignora

completamente. O povo tanto se ajoelha deante do al-

tar do Sanctissimo, como se genuflecta deante das ima-

gens da Virgem e de 5. Benedicto ; reza os mesmos Pa-

dre-Nosso, Ave- Maria e Gloria-Patri ; faz o mesmo pelo

signal,e tudo com egual devoção ! Na pratica externa ou

interna inconscientemente, segundo o ensino mesmo da

Egreja Romana, o povo está cahindo no peccado mor-

tal de idolatria ! Peccado abominável e maldicto segun-

do a Palavra de Deus !

Consequentemente, prática philologica e escriptu-

risticamente, a triplice distincção de cultos é falsa, é

idolatra, é maldicta !

Está fechado o parenthesis. Prosigamos na colle-
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cta de testemunhos históricos, comprovadores do MIME-

TISMO cathouco na doutrina romanista da intercessão

dos sanctos.

Não somente os apóstolos Pedro, Paulo e Bar-

nabé; protestaram contra qualquer acto de culto que se

lhes quizeram tributar, mas eg-ualmente os anjos o fi-

zeram, como já vimos revelado no %Apocalypse escripto

porS. JoÃo(Apoc. 19:10;22:8.)

E', portanto, um culto estrangeiro repellido pelos

sanctos na terra e pelos anjos no céu ! Sel-o-á, também,

pelos primitivos christãos ?

E' o que passamos a demonstrar.

4? E provamos em quarto logar, com S Clkmiíxtk,

A. D.60-130, em sua primeira epistola aos cokinthios,

o:ide elle evidencia qu2 a graça e a paz são POR N. S.

Jesus Christo.

5? Provamos com S. Polycarpo, A. D. 65-155, de

cuja epistola aos PhelippEnses fica evidentissimo que

para elle só existia um salvador e mediador entre Deus

e os homens — Jesus Christo.

6? Provamos com todas as ep.stolas de S. Ig .acio,

nasquaes não se encontrará, em nenhum log-ar, a me-

nor referencia á mediação e intercessão dos sanctos,

mas sempre a affirmativa constante da mediação, inter-

cessão e salvação pela fé em Christo Jesus.

7? O mesmo podemos afirmar da epistola de Bar-

fabãs e dos fragmentos dos escriptos de Papia^.

8? Provamos ainda com S. Justino martyr, A. D.

110-165, em cuja apologética se descreve a simplici-

dade do culto primitivo, o qual exclusivamente só era

tributado a Deus. (Vide cap. XIII a XX.)

No fim do capitulo XX, elle assevera : — «que os

homens não devem adoptar para objecto de culto

aquillo que lhes for inferior. Nós pensamos, diz elle,

como o poeta Menandro e outros escriptores, que são os

primeiros a dizerem : O obreiro não ê superior á sua obra ?
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Entretanto, o Romanismo consente que o povo

preste cu l/o relativo ás imagens, e até admitte que ellas

sejam muito milagrosas ! (Vide Curso Abreviado de Reli-

gião de Schouppe. pag. 254-255.)

Aqui, pois, S. Justino castiga a Egreja Romana
com os mesmos poetas pagãos.

Leia, sr. doutor., os capitulos LXV a LXVII des-

ta celebre apologética, e s. s. reconhecerá que as ora-

ções na Egreja Christã sempre foram dirigidas exclusi-

vamente só a Deus por Jesus Christo.

No capitulo XVII, diz ainda S. Justino : — «Vós

destes a morte âqueuuE, sobre a cruz, que era o único

justo, o único innocente; AQUEEEE, cujas feridas curam o

homem que quizer por eeee ir a Deus seu Pae. (Ve-

ja-se ainda o cap. LXIÍI.)

9? Provamos, ainda, com a apologia dos Chrislãos

feita por AthenagorAs aos imperadores M. Aurelio e

Q. Aurelio M. Commodo, onde o illustre escriptor de-

fende os christãos que eram aceusados de atheismo e

de outros costumes bárbaros e immoraes.

Pois bem, AthenagorAs demonstra a inutilidade

da intercessão dos deuses, cujo argumento era o mesmo
que offerecem hoje os catholicos : — a indignidade do

peccador para chegar-se directamente a Deus ; e frisa,

de modo clarissimo, que os christãos adoram a Deus

por Jesus Christo.

10? Também provamos com a Apologética de mi-

nucius Feeix, onde, nos capitulos XXXII a XXXIII, o

sr. dr. Carlos de Laet verá como o illustre defensor do

Christianismo, cheio de enthusiasmo e de fé, confessa

que os christãos não necessitavam de altares e templos

porque Deus não somente estava sempre perto delles,

mas habitava em seus corações. &Os reis, disse elle, sa-

bem de tudo que se passa nos seus estados por inter-

médio de seus ministros
;
Deus, porém, não tem ne-

cessidade DE INTERMEDIÁRIOS !
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EllE, porém, explora, e visita a cada um de nós,

pela adversidade
;
prova o caracter pelo perig-o ; inter-

roga o nosso coração até exalarmos o ultimo suspiro,

certo, como está, de que cousa alg-uma lhe possa ser

occulta.»

11? Leia o sr. dr. Laet o Díscurso de S. ClemEste

de Alexandria aos gentnos e encontrará nessa obra,

repassada de eloquência christã, affirmações como esta:

— « Eis o que é necessário conhecerem aquelles que

desejam alcançar a verdade. As portas do Verbo e da

razão são intelligentes, e a chave é a fé. Ninguém
conhece o Pae sinão o Filho e a quem o Filho quizer

revelar.

Sem duvida que aquelle que nos abrir a porta, que

anteriormente estava fechada, fará brilhar aos nossos

olhos as maravilhas occultas no Sanctuario : somente

aquelles que o Christo alli conduzir as poderão co-

nhecer. EllE somente nos descobre os mysterios de

Di;us.»

«Entre nós não se adoram imag-ens feitas de vil e

grosseira matéria, mas ao Deus único, que não é

visto sinão pelo Espirito : — Eis ahi o único e verda-

deiro Deus. »

— «Mas, por que meio, me direis vós, se abrirá

o céu ?

— O Senhor é o caminho, caminho estreito, é

verdade, mas que vem do céu ; caminho, estreito, é ver-

dade, mas que sóbe para o céu ; caminho estreito que

a terra desdenha e despresa, porém, que não deixa de

ser grande e adorado, lá mesmo nos céus !» — (Defense

du Christianisme par les pèrès dês primiêres siêcles de VEglise

par M. de Genoude — The Anti-Nicene Fathers Vol. I).

12? Ainda appellarei, sr. dr. Laet, para a Apo-

logética de Tertuliano, onde s. s. não encontrará

cousa alg-uma que de long-e, justifique a doutrina da in-

tercessão dos sanctos, como idolatricamente pratica a.
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Egreja Romana. Assevera energicamente o celebre

defensor do Christianismo : — «Sim, nós adoramos a

Deus peix> Christo. Acreditae que seja um homem, si

o quizerdes. Quanto a nós, cremos que é por eixe e

n;xle que Deus quer ser conhecido e adorado.» (Ca-

pitulo XXI).

«E' a Deus que dirigimos as nossas supplicas, com
as mãos erg-uidas para o céu, porque não temos de que

nos envergonhar
; sem ministro que nos dicte as pala-

vras, porque é o coração que supplica. E' a Deus que

pedimos... Posso somente pedir tudo isso AouEEEE
de quem tenho certeza de obter, visto ser Elue o úni-

co que o pôde conceder e que eu posso obter, senlo

seu servo ; o único a quem rendo o culto que lhe é de-

vido, prompto a morrer por sua Lei. offerecendo-lhe a

victima mais preciosa e mais agradável a seus olhos,

aquella que elle próprio pediu-me numa supplica ema-

nada de um corpo casto e de uma alma innocente, sob

a inspiração do Espirito Sancto.» (Capitulo XXX.)
13 "> Já citei S. Irineu, Origines e S. Cypriano,

mas aqui é forçoso citar mais uma vez o celebre prelado

de Lion : — «Nem a Egreja, diz Irineu, realiza seja o

que fôr pela invocação dos anjos ou por encantamentos,

ou por quaesquer outros depravados meios
;
porém, di-

rige as suas orações por Jesus Christo, que fez to-

das as cousas, em um sincero, puro e forte espirito,

invocando o nome de Jesus Christo nosso Senhor.

Eele está acostumado a realizar prodigios para o bem
da humanidade e não para arrastal-a para o erro.» (Ir:-

neu, Against Hocresics, Book, II Chap . 32. § 5 The tAnti

Nicene F athers Vol I pag. 40^).

14? Provarei, agora, sr. dr. Carlos de Laet, com
o grande S. Jeronymo que, para Bordalou e Char-

pentier, era o mestre de direcção espiritual, e na qual

sobrcsahia a todos os primitivos Paes da Egreja. Pois

bem, abramos, sr.dr., as cartas deste sancto dirigidas



a creanças, a virgens, a senhoras casadas e viuvas ; a

monjas, a sacerdotes, a pessoas, emfim, de todas as

condições sociaes, e não encontrará, o sr. doutor, evi-

dencia alguma de que fosse costume, na Egreja, ou

na piedade monástica, ou na devoção domestica e in-

dividual, publica ou particular, fazerem-se orações, con-

fiando na intercessão ou mediação dos sanctos !

Essas cartas todas, porém, testeficam a fé na inter-

cessão, mediação e salvação por nosso Senhor Jesus

Christo.

As ultimas palavras de Blesilla foram estas : «Orae

ao Senhor Jesus para que me perdoe».

Na carta a Pammachio, elle assevera: — « O
Christo é a sanctiíicação sem a qual ninguém vera a

Deus. O Christo é a redempção ; EiXE é ao mesmo
tempo o redemptor e o preço da salvação. O Christo

é tudo, afim de que aquelles que tudo têm deixado para

segtril-o, recuperem tudo n'EiXE, e possam dizer al-

tisonantemente : — O Senhor é a minha herança».

E já que citei S. Jeronymo, abriremos, sr. doutor

um outro parenthesis, para repellir energicamente a

asserção calumniosa de que as Biblias, usadas pelos pro-

testantes, são falsas, são truncadas. E isto porque,

nas Biblias, edictadas pelas sociedades evangélicas, não

se encontram os livros apocryphos.

Pois bem, S. Jeronymo, traductor da Vulgata La-

tina, nas cartas áLeta e a Paulino, refere o catalogo dos

Livros Sagrados e omitte os dictos livros apocryphos.

E porque ? Porque S. Jeronvmo sabia que taes livros

não faziam parte do Canon Sagrado do Velho Testa-

mento, como elle declarou diversas vezes. Esta declara-

ção registrou-a o padre António Pereira de Figueiredo,
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Como o sr. doutor pode ver, examinando a edicção da

Bíblia de 1794-18 L9.

Na carta, porém, á Leta, S. Jeronymo não só

omitte os livros apocryphos, mas claramente recom-

menda o seguinte : — « que a menina Paula evitasse

tudo que fosse apocrypho. (Caveat omnia apocrypha.)

E si, por accaso, quizesse ler essas obras, não para se

instruírem dogma de fé, mas em consideração aos pro-

dígios que ahi são mencionados, saiba que elles não

são dos auctores cujos nomes trazem, e que ahi se en-

contram muitos logares viciosos e corrompidos, e que

é necessário um grande discernimento para procurar

ouro na lama — et grandis esse prudentiae aurum in

luto quaerere.»

Ainda, repellirei essa calumnia de Bíblias falsas,

appellando para a Prefação da Biblia do padre Antonio

Pereira de Figueiredo, onde elle lealmente confessa

que todos os sanctos padres, até o século quinto, sempre

omittiram os livros apocryphos de Judith, Sabedoria,

Ecclesiastico, Baruch, Tobias e os dois de Maccabeus.

O3 concílios de Cathargo, Trulo e Laodiceno também
não os consideraram canónicos. O primeiro concilio que

decretou a canonicidade dos livros apocryphos, foi o

concilio Florentino, a 4 de fevereiro de 1441. Nesse

tempo, dois papas se anathematizavam : eram os papas

Felix V e Eugénio IV. Do mesmo modo o concilio de

Basiléa amaldiçoava o concilio de Ferrára, — depois

Florentino. — Este concilio mereceu tão pouca confi-

ança, que Affonso Tostado, Sancto Antonio, o cardeal

Caetano e a Universidade de Paris não o reconheceram

como ecuménico ! Póde-se, pois, asseverar que a cano-

nicidade dos livros apoc^phos somente foi reconhecida

na Egreja Romana, a 8 de abril de 1546, pelo concilio

de Trento ! ! . . .

Ora, poderia o concilio de Trento pronunciar-se

sobre a introducção de livros apocryphos no Canon doVe-
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lho Testamento, encerrado 400 annos antes de Jesus-

Ch.íisto nascer ? Canon cujo encerramento tinha, póde-

se dizer, o sello da approvação de Nosso Senhor Jesus;

tinha o reconhecimento dos apóstolos e da Egreja por

todos os séculos da era christã ? Absolutamente não !

O concilio Tridentino, por esse facto, collocou-sc de-

baixo da maldicção da i,ei que diz : — Fa%e somente em

honra do Senhor aquillo que eu te ordeno sem ajunelar nem

tirar nada. (Deut. 12 : 32.) A Egreja Romana, porém,

intercalou no Velho Testamento — sete ljyros oito

CAPÍTULOS E DEZ VERSÍCULOS ! ! . . .

E para cumulo de maldicção para o Roman ismo,

o > próprios auctores dos livros apocryphos declaram

que elles não escreveram por inspiração, mas, antes, para

«recreação de espirito !...» (II Mace. 2 : 24...)

A' luz dos escriptos dos Sanctos Padres e da

Historia Ecclesiastica, as Biblias sacrileg-amente pro-

fanadas são incontestavelmente, infallivelmente, as

Biblias publicadas pela Egreja Romana ! !

Peço ao sr. doutor, a bem da própria dignidade,

queira retirar essa indigna aceusação de que os pro-

testantes edictam Biblias truncadas, Biblias falsas !

E. . . fechemos o parenthesis, sr. doutor.

*

Ah ! é verdade, S. Jeronymo, na epistola a Esto-

chium, termina, fazendo uma apostrophe á fallecida

Paula, dizendo : — «Adeus, ó Paula ! sustém com as

tuas orações a extrema velhice de um homem cheio de

veneração por ti; tua fé e tuas obras te unem a Christo;

perto d' Elie, tu obterás mais facilmente o que lhe

pedires».
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Creio, porém, que o sr. doutor não ha de ser tão

temerário de querer basear a doutrina romana sobre uma
simples figura de rhetorica !...

15. ° Invocarei, agora, uma auctoridade eminente

do quinto século — Sancto Agostinho. Diz elle :

— «Não consintamos que a nossa religião seja o culto

dos mortos, porque si elles viveram piedosamente

nunca pensaram em procurar taes honras, porém,

desejam que seja por nós adorado AqueluE que os il-

luminou e esclareceu. Devem, pois, ser honrados por

imitação, nunca adorados por acto de relig-ião, e si elles

viveram mal, quem quer que seja, não deve ser adorado.

Podemos crer também que os mais perfeitos anjos e os

mais excellentes servos de Deus desejam que nós com

elles adoremos a Deus em cuja contemplação são bem-

aventurados... Portanto, nós os honramos com amor e

não com culto. Não lhes levantemos templos porque

elles não querem ser honrados por nós desse modo,

porque conhecem que, quando somos bons, somos tem-

plos de Deus Ai/tissimo. Assim, portanto, está bem
dicto e melhor escripto que a um homem foi prohibido

por um anjo que o adorasse.» <A Verdadeira %eligião

Tom I pag. 786 Edit. Bened. de Paris 1700. Citada

nas Innovações do Romanisno pag-. 68. Cidade de Deus

Liv. VIII cap. 27.

E si isto ainda não for sufficiente, convido o sr.

doutor a ler as Confissões de S. Agostinho, onde não

encontrará referencia alguma quanto ao culto e inter-

cessão dos sanctos, mas capítulos em que, de modo
clarissimo, ficará evidente que o sancto Doutor cria

sinceramente que Jesus era o único caminho de salva-

ção — Solus Christus via ad salutem. (Liv. VII cap.

XVIII.)

16. ' Não devo passar em silencio o Canon 35

do Concilio de Laudicéa, na Phrygia, no anno 366,

que decretou o seguinte : — «Nós não devemos abando-
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rar a Egreja de Dkus e invocar os anjos. « ( Condi.

Laodic. Binius Concil. Tom. i pag. joi Lutet . Paris.

id}) Con. )f Landic. Concil. Tom. I vjL 15O4 Taris.

J67J. Ci/adj 111s hm ovações do %om pag. 67 )

17.' Finalmente, sr. dr. Carlos de Laet, si é

certo que o Pantheon de Roma, em 607, foi consagra-

do por Bonifacio III, por mercê dotyranno Phocas usur-

pador do império, e que lhe deu o titulo de Bispo Uni-

versal, titulo considerado por Gregorio, o grande, como

«diabólico, infernal e anti-christão,» — assim tornando

o Mimetismo Catholico mais evidente, porque os san-

ctos substituiram os deuses ; si é certo que a primeira

festa, com a approvação papal, ahi se realizou em 738 por

iniciativa do papa Gregorio III, a chamada festa de todos

os sanctos (Vide Hist. Ecclesiastica de Abbé Fleury) :— é,

porém, incontestável que só a Egreja Romana decretou

que os sanctos estavam na gloria celeste, por acto do

Concilio Florentino, em 1439, que foi quando se pôz

termo a essa controvérsia, sustentada por muitas aucto-

ridades respeitáveis, de que os sanctos aguardavam a se-

gunda vinda de Christo para irem com Elxe para a

eterna bemaventurança. Portanto, segundo a theoria do

cardeal Bellarmino, só de 1439 em deante, podiam ser

invocados e adorados os sanctos como intercessores.

Antes de 1439, era matéria de controvérsia si os

sanctos estavam na gloria ou não
;

ou, em outras pala-

vras : si os sanctos podiam ser intercessores ou não. E,

portanto, não era, não podia ser dogma de fé. A inter-

cessão dos sanctos, conseguintemente, tornou-se dogma
de fé no século decimo quinto ! ! E', portanto, uma
innovação, é um mimetismo ! ! Vide Francisco Tragna, in

Tar. II Diritor Inquisitor. Comment. XXI. Staple'on. Lefens

Ecchsiaíi:. Jíuter Jonler. JVhitaker, Liv. I cap 2. Jln-

vers IJ96 Innovaçòes do %om. pags. jj-jS.)

Poderia multiplicar citações, mas si o illustre anta-

gonista não pertencer a classe dos «mais teimosos», já
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deverá estar convencido de que a intercessão e culto

dos sanctos é incontestavelmente um mimetismo á luz

da Historia ; um absurdo, perante a razão e uma abo-

minável idolatria perante o infallivel testemunho da

Sagrada Escriptura„

Oxalá que o sr. dr. Carlos de Laet, confiando, de

ora em deante, só em Jesus Christo. O caminho, a ver-

dade e a vida; — o único mediador entre Deus e os homens—
possa, cheio de amor e de fé, fazer suas estas palavras

do Psalmista : — O Senhor mi governa e nada me faltará.

Ainda quando andar no valle da sombra da morte, não teme-

rei males, porquanto o Senhor está commigo.

E' esta a minha fc, porque sou christão.





TREPLICA

I

Deixando sobre o
;

tapete todas as referencias

menos cavalheirescas do sr. dr. Carlos de Laet na re-

futação (sic) que pelo Jornal do Brasil, edição da tarde,

oppoz aos meus artig-os, durante dezoito dias, venho

novamente demonstrar o seu erro crasso de historia

e de doutrina, quando, traduzindo a Berg-ier, insiste em
sustentar que o «o culto dos sanctos e sua intercessão

já está no Velho Testamento, e existiu entre os judeus,

quando o polytheismo greco-romano nenhuma influen-

cia exercia sobre o oriente.»

Causa pena ver-se um homem, de tão invejável ta-

lento e illustração, teimosa e pyrrhonicamente persistir

no erro.

De facto, quem haverá que ignore que, no Juda
ismo, o culto se concentrava exclusivamente só na pes-

soa de Jehovah ?

Esta verdade se impõe tanto, que alg-uns escripto-

res denominaram — Jkhovismo — a relig-ião dos he-

breus .

Não ha estudante de historia que não confirme

estas palavras de James P. Clark : — «Moysés ensinou
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que o Ser Supremo, Creador dos céus e da terra, o

Deus Altíssimo era o único objecto de culto.» Ten

Great Religidns, pag\ 414.

Este illustre historiador, no final do capitulo em
que estuda o Judaismo, assevera que o mesmo culto

patriarchal, desinvolvido por Moysés, tornou -se o

culto nacional, nos dias de reis sábios e justos, como
David.

Smith, em sua obra clássica, Didionarj of the Bibk,

referindo-se desinvolvidamente sobre a lei de Moysés,

considera com básico o seu caracter theocratico e a re-

ferencia de todos os pensamentos e acções dos homens
á directa e immediata vontade de Deus. A obediência á

vontade de Deus é a base de todos os deveres. Vol..

II, pag\ 1.607.

Rénan asseverou que o Judaismo era o culto par-

ticular de Jehovah. E a centralização do culto na pes-

soa de Jehovah, elle procurou explicar pelo instincto

monotheista, que julg-ou os israelitas possuirem. Esta ex-

plicação foi completamente destruida por Max Muller

que francamente reconheceu o monotheismo judaico

procedente de orig-em divina, graças a uma revelação

divina. Chips from a German IVorkshop.

F. Vigouroux, illustrado sacerdote romano e

grande assyriolog-o, auctor da importante obra — La

^Bible et les découverks modémes — pela qual evidencia a

authenticidade da Biblia á luz da archeologia mo-

derna, jamais affirmou que entre os israelistas se rea-

lizassem o culto e a intercessão dos sanctos
;
mas, asse-

vera : — «O tabernáculo era o log-ar da oração e do

sacrifício; a arca, collocada no tabernáculo, era a mo-

rada de Deus, o throno de sua mag-estade. »

Este eminente escriptor affirma que a lei prohibia

fazerem-se offerendas e sacrifícios em honra dos mortos:

diz mais, que as circumstancias da morte de Arão e

Moysés, foram providenciaes, e que Deus, por esse
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modo combatia ás superstições egypcias concernentes

ao culto dos mortos. Vol. II, pag-s. 518 a 520.

Portanto, para este sábio catholico, entre os is-

raelitas, não só não havia o culto e a intercessão dos

sanctos, como também, não havia sacrifícios, em suf-

frag-io pelos mortos.

Invocarei, ainda, o testemunho de outro escriptor

catholico. Abbé Fleury. Este celebre historiador es-

creveu um livro sobre os costumes dos israelitas, e, refe-

rindo-se á religião, diz : — «O que elles conheciam dis-

tinctamente era : — que ha um só Deus, creador do

céu e da terra
;
que tudo g-overna por sua divina pro-

videncia
; que não era necessário ter confiança sinã) 7z'Eu<e,

nem esperar bem algum sinão d' Eme
;
que Eu<E vê tudo,

mesmo o que ha de mais secreto no coração
;
que Elle

move interiormente a vontade como lhe apraz
;
que

todos os homens nascem em peccado, e são natural-

mente inclinados ao mal
;
que, todavia, podem fazer o

bem com o soccorro de Deus
;
que elles são livres

e têm a liberdade de escolha para fazer o bem ou

praticar o mal
;
que Deus é justo, e pune ou recom-

pensa, seg-undo o mérito
;
que EiXE é cheio de miseri-

córdia e perdoa áquelles que sentem um profundo

arrependimento pelo peccado
;
que EiXE julg-a todas as

acções dos homens depois da morte, donde se seg-ue

que a alma é immortal e que ha uma outra vida.»

(CEuvres, vol. I, pag-s. 412-413).

Eis ahi, nem uma só palavra sobre o costume do

culto e da intercessão dos sanctos.

Entretanto, não deixarei de evidenciar uma con-

tradição deste escriptor, quando se refere aos funeraes

dos hebreus. Diz elle : — «Ainda que os funeraes

fossem um dever de piedade, não havia, entretanto,

cerimonia alg-uma religiosa
;

(II Paralipomenos 35 :

25
; ) ao contrario, era uma acção profana, e tornava

immundas todas as pessoas que nella tomassem parte
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até que fossem purificadas, porque os corpos dos

mortos estão, ou em decomposição, ou próximos a se

corromperem. Assim, long-e de ser necessário aos sa-

cerdotes tomarem parte nos funeraes, era-lhes prohi-

bido até mesmo assistirem, a não ser que fossem de

seus parentes.»

Depois deste testemunho tão evidente, e já con-

firmado por Vig-oroux, do costume dos israelitas em
relação aos mortos, mais adiante assevera Fleury: —
«Oífereciam-se sacrifícios pelos mortos, isto é, para re-

missão dos peccados como fez Judas Maccabeu.»

E assim, exclusivamente só por causa de um livro

apOCiypho, reg-eitado pela Egreja Judaica, e pela Egreja

Romana, durante 15 séculos, o illustrado historiador

catholico deixou bem evidente a sua contradicção, sa-

crificou a verdade histórica ! Tal a força do precon-

ceito catholico romano !...

Estudei no seminário a Historia Sagrada, do coneg-o

Roquette, obra approvada por diversos prelados da

Egreja Romana, e não me recordo que uma só vez fosse

referido que entre os israelitas tivesse existido o cos-

tume de dar culto aos sanctos ou mesmo invocal-os

como intercessores.

Não, sr. dr. Carlos de Laet, todos os historiadores

que, conheço, crentes e incrédulos, e que se têm oceu-

pado do Judaísmo orthodoxo, são unanimes em declarar

que, entre os israelitas, o culto era exclusivamente só

dirig-ido á pessoa de Dbus.

Portanto, neste particular, repudie ao grande Ber-

g-ier, e preste mais uma vez homenag-em á verdade, di-

zendo, commigo, sem receio de errar : — Na verdade

o culto e a intercessão dos sanctos não estão revelados

no Velho Testamento.

Berg-ier, sr. dr. Carlos de Laet-, deve ser repudiado

ainda, porque, afirmando que nos dias de Jeremias

os israelitas tinham por costume invocar os sanctos,
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fez uma asserção contraria ao ensino da Egreja Catho-

lica, como já demonstrei, citando a opinião do cardeal

Bellarmino, incontestavelmente muitíssimo superior a

de Bergier, como qualquer padre poder-lhe-á informar.

Pois bem, diz Bellarmino : — que só d perfeita bem-

aventurança ê dado saber as cousas.

Portanto, para Egreja Romana, ensina Bellarmino,

os Sanctos podem ser invocados, porque ouvem ou sa-

bem das orações que se lhes fazem, somente quando es-

tiverem no goso perfeito da bemaventurança.

Esta doutrina, é a doutrina do concilio de Trento,

( a suprema auctoridade na controvérsia das questões

da Reforma.) que decretou e mandou ensinar : — «os san-

ctos que reinam junctamzntc com Christo, offerecem á

Deus, pelos homens, as suas orações ; e que é bom e

util invocal-os..,»

Ora, ahi está clarissimo que os sanctos que inter-

cedem são os que reinam junctamente com Christo.

Log"o, sr. doutor, s.s. seg-uindo a Berg-ierestá ensi-

nando o que o Concilio de Trento não auctorizou a

nenhum sacerdote ensinar ! S. s. está exhorbitando !

S. s. está ensinando uma heresia, está fazendo jus ao

anathemat sit do Concilio Tridentino, porque, contumaz,

não quer retratar-se de um grande erro, a saber : que os

sanctos, que estavam no Limbo, e que não gosavam a

perfeita bemaventurança, nem reinavam junctamente

com Christo, eram intercessores valiosos para os isra-

elitas.

Além desta herética doutrina estar em completa

contradicção com o Concilio de Trento, ella importa a

annullação dos processos de canonização. Hoje, o ca-

tholico romano somente pôde invocar, em acto de culto,

o nome de um sancto, depois de canonizado, isto é, de-

pois da Egreja Romana declarar oficialmente que elle

está no céu.

Segundo, porém, o ensjno do sr dr. Carlos de Laet,
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isso se torna desnecessário, porque, antes mesmo do

sancto entrar no goso da perfeita beatitude ja pôde

ouvir as orações e ser intercessor !... A prova está que,

para s. s. os sanctos, que estavam, no Limbo já eram

valiosos intercessores !...

Não, sr. dr. Carlos de Laet, o senhor nem si-

quer tem uma ideia clara a respeito do Limbo, do con-

trario, não subscreveria, de cruz, o erro de Bergier.

Este escriptor, a quem s. s. tanto quer bem, con-

fessa que Jesus desceu ad inferos para libertaras almas

e as fazer gozarem da beatitude do céu. Elie não reja

portanto, que o Limbo fosse um dos «quatro antros das

cavernas interiores da terra» e que as almas alli en-

cerradas não gozavam do estado de beatificação. Vol.

4, pag. <>4.

O Sr. dr. porém, não se quiz dar ao trabalho de es-

tudar a questão do Limbo, inventado pelo Romanismo,

sinão ficaria convencido de seu erro, e não faria o

papel feio, de em publico, recalcitrar contra a verdade

histórica e contra a doutrina de sua própria Egreja.

Para os israelitas, as almas, após a morte, iam

para o Sbeol. Os orientalistas não estão muito em
accôrdo na significação dessa palavra. Uns querem que

ella signifique caverna
;
outros, derivam-n'a de sa a!,

pedir : «o logar insaciável que não cessa de pedir vic-

timas.» Alguns exegetas, porém, afflrmam que em al-

gumas prssagens Sbeol significa sepultura

Os sttentA traduziram-na por Hades, que significa

o logar onde se reuniam as almas, logo que se se-

paravam dos corpos.

A Vulgata traduz Sbeol por Infernus ou Infni

Inferus. Os hebraistas allemães traduzem n'a por Scba-

ttenriecb o reino das sombras, ou por Undenuelt o mundo
subterrâneo, o inferno.

Uma multidão de passagens muito claras, diz Vi-

gouroux, a quem estou seguindo nesta questão, con-
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firmam as opiniões dos sábios e estabelecem que para

os hebreus o Shcol era realmente o logar para onde se

dirigiam as almas depois da morte, e que, neste estado

não estavam privadas de sentimento e de vida.

Havia, porém, o Sheol tahtit, o ultimo Sheol, de

onde concluem os commentadores que no Sheol havia

um log-ar para os justos e outro para os impios. Isto é o

Chi e o Inferno. A Egreja Romana, porém, talvez por

causa do suifragio, da canonisação, missas... etc,

diz que o Sheol estava dividido em quatro partes ! Uma,
o Limbo, para os salvos; outra, para as creanças pagãs;

outra, para os que morrem em estado de peccado venial,

o Purgatório ; e outra para os impios — o Inferno !

Desta quadrupla divisão do Sheol, o Romanismo não

apresenta prova alguma ! Mas... Roma locuta est

cansa finita est !

Qual era, não obstante, o estado das almas no

Limbo? Responda-nos, sr. doutor, o sábio, padre Vigou-

roux :
— « E' certo que as almas nos Limbos não

podiam adquirir mérito e não gosavam da visão beatifica.

Lis porque se diz, em diversos logares da Escriptura,

que na sepultura não se pôde glorificar a Dkus. (Isaias

38:18 ;
Psalmo 114:17),

Para osr. dr. Carlos de Laet, porém, não deve sei

assim, porque Bergier não ensinou assim!... (Vej?

Vigouroux obra cit Vol. III, pag. 151-159).

Escute mais ainda r sr. doutor — «Quando se no&

representa Lazaro no seio de Abrahão e em um logar

de refrigério, não ha uma differença entre o Inferno e o

Céu ? Antes de Christo, Abrahão estava no Inferno, de-

pois de Christo o ladrão é recebido no Paraizo. Eis ahi,

porque, quando o Salvador resuscitou, muitos sanctòs

que dormiam (multa dormientium) resuscitaram com
Elie e appareceram na Jerusalém celeste. Então, cum-

priram-se estas palavras :— Leuanta-te e sahe do' tumulo,

tu que dormes, e Christo te allumiará.»
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Quem escreveu isto a Heliodoro foi S. Jeronymo.

Para mais claro ficar o pensamento desse eminente

doutor da Egreja, ainda lembro ao sr. dr Laet o que

elle refere em sua carta dirig-ida a Paula, escripta depois

da morte de Blesilla, e pela qual elle faz sentir que

«era justo que os justos da Velha Lei chorassem a

morte dos seus queridos, porque a morte reinou desde Adão

até Moysts, mesmo sobre aquelles que não peccaram á simi-

Ihança de Adão. Porém, sobre o Evangelho, isto é, sobre

Jesus Christo, por quem foi aberto o I araizo, cele-

bram-se os funeraes com alegria».

Aqui, portanto, S. Jeronymo patenteia que o «Pa-

raizo não é o Limbo, e que, neste log"ar, as almas dor-

miam, permaneciam num estado de lethargia, estado

esse que plenamente confirma as palavras de Vi-

g-ouroux, quando disse: — «que, no Limbo, não podiam

as almas adquirir méritos.»

Perg-unto eu sr. doutor, poderiam as almas inter-

ceder, permanecendo nesse estado lethnrgico l

Poderiam em taes condições experimentar as con-

sequências dos sacrifícios feitos para remissão de pec-

cados, como ensina o livro apocrypho e falso de Mac-

cabeus ? I ortanto sr. dr. Carlos de Laet, força é s. s.

confessar que errou :

1? Quando asseverou que nos dias da Velha Dis-

pensação era costume invocar-se a valiosa intercessão

dos sanctos

.

2? Quando s. s. afíirmou o enorme disparate que os

sanctos no Limbo podiam interceder pelos peccadores

que deixaram na terra.

3? Quando afirmou que o Livro do propheta Jere-

mias, cap. 15 e versicnlo 1°, revelava a intercessão dos

sanctos. Confesse, sr. doutor, seu erro, porque do con-

trario o anathema do Concilio de Trento o fulminará

para sempre nas chammas, pelo menos, do Purg-atorio !

Olhe ! quem o avisa seu amig-o é.



=- 67 —

II

Com calma simplesmente maravilhosa, o sr. dr.

Carlos de Eaet asseverou que a interpretação que fiz do

versiculo primeiro, capitulo quinze, do livro prophetico

de Jeremias, não estava em harmonia com os contextos

também por mim citados.

Simplesmente extraordinário !

1? Então, sr. doutor, quando Moysés affirmou :

— Temerás ao Senhor teu Deus e a Elie só servirás

— quiz dizer que se deve temer a Deus e servir a todos

os sanctos ? Então, em sua celeberrima exegese — «ser-

vir a Elie só» — quer dizer— «servir a todos os san-

ctos» ? !

2. ° Quando Josué disse : — Temei ao Senhor,

e servi a Elie só quiz, porventura, dizer : — temei a

Jkhovah e servi á Virg-em Maria, aos Patriarchas,

Prophetas, Apóstolos ; a todos os Sanctos, Anjos, Ar-

chanjos, Cherubins e Seraphins, rendendo-lhes culto

de lairia, hyperdulia e dulia ? !

3. " Quando Samuel, inspirado pelo Espirito

Saxcto, asseverou : — Preparae os vossos corações para

o Senhor e servi a Elie só, hlle vos livrará das mãos dos

Phi listeus, — quiz dizer : — preparae os vossos

corações para servirdes á Virg-em Maria, rendendo-

lhe homenag-em suprema, porque ella é «Mãe da Graça,

Mãe de Misericórdia, refugio infallivel dos peccadores»

(Dração antes da confissão); porque ella «livra dos pe-

rig-os» (primeira communhão, antes da meditação); por-

que ella é «medianeira, advog-ada, e dispensadora de

todas as graças»; porque «não alcançareis a vida da

graça, si não tiverdes o auxilio delia»; porque «ella é

que vos dá forças para vencerdes aos demónios, suffo-

cardes as paixões, anniquilardes os vicios, e, quando

fordes chamados a dar contas, triumphantes resuscita-

reis no céu» ? ! (Devoção á Maria Sanctissima.)
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Quiz dizer, senhor doutor, «agarrae-vos com todos

os sanctos e anjos porque são vossos amigos e prote-

ctores, e, como São Bento, vos livrará dos malefícios

diabólicos e de perigos, e vos ajudarão, como São José,

até na conversão dos peccadores» ? ! (Diurnal da Mo-

cidade.)

Sendo assim, segundo a exegese do sr. dr. Carlos

de Laet — servir só a Deus — quer dizer — servir a

Deus e a todo o mundo ! ! . . .

Não admira que tal seja o systema de interpreta-

ção biblica do meu illustre antagonista : — é o svstema

de sua Egreja !

Na Escriptura está escripto : — Não farás imagem

de esculpiam, nem figura alguma de tudo que eslá em cima no

céu e do que ha embaixo na terra, nem de cousa alguma que

haja nas aguas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes

darás culto, porque—Eu sou o Senhor teu Deus. (Ex. 20:4-6.,)

Chateaubriand traduziu a expressão «não as ado-

rarás» por «não reverenciarás a taes imagens.» (Génio

do Christianismo, vol. I, pag. 72.)

Pois bem, a interpretação da Egreja do sr. dr. Car-

los de Laet é esta : — Farás imagem de tudo que está

em cima no céu : á imagem de Deus Pae, Filho, Es-

pirito Sancto ; farás imagens dos espiritos angélicos

e archangelicos — Miguel, Gabriel, Raphael e etc. ; fa-

rás imagens de todos os sanctos que imaginas estarem

no céu : — patriarchas, apóstolos, prophetas e sanctos

canonizados a peso de ouro, ainda que sejam monstros

como Torquemada, Domingos de Gusmão, Pedro de

Arbues, Simão de Monfort etc. Farás imagens de tudo

o que está no céu astronómico : o resplandor das estrel-

las para collocares nas cabeças esplendorosas das ima-

gens ; a lua, para collocares aos pés de Maria da

Conceição e estrellas e cometas para os presépios do

Natal ! Farás imagens, de tudo que ha sobre a terra —
papas, frades, freiras e outras muitas pessoas que, depois
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'de mortas, ha muitos annos, foram canonizadas. Farás

imagensde animaesque andam sobre a terra:— cordeiros,

para S . João Baptista
;

leões, para S. Marcos
;
novilhos,

para S. Lucas
;
águias, para S. João Evangelista

;
cães,

para S. Bernardo e S. Roque
; cachorrinhos peitudos para

Maria Magdalena, cavallos para S. Jorge e porcos,

para S. Antão ! Farás imagens até do que anda de-

baixo da terra : — cobras, para collocares aos pés de

Maria da Conceição ! E, finalmente, até dos demónios

farás imagens, nas varias formas de dragões, serpentes,

e anjos injernaes para os collocares aos pés de São

Miguel Archanjo !

E estas todas sanctas imagens deves reverenciar,

prestando-lhes culto relativo de latria, si representarem

a imagem de qualquer pessoa da Sancta Trindade ; de

hyperdulia, si representarem a Virgem ; e de dulia,

si representarem qualquer anjo ou sancto. ( Curso Abr.

da Religião pag. 155 § 14.)

Eis ahi, para a Egreja do sr. dr. Carlos de Laet,

quando a Escriptura ordena : — «não farás»; ella sabia-

mente, infallivelmente interpreta : — deves fazer !

Portanto, não admira que o sr. dr. Carlos de Laet,

não pudesse atinar como seria possivel que - servir

só a Deus — não significasse servir a Deus e a todos

os sanctos ! ! . . .

Agora, o povo da Capital não se compõe somente

de beócios, e eu nada mais tenho a fazer sinão deixar

o novo exegeta e sua exegese expostos á opinião da-

quelles que attenciosamente acompanham a esta dis-

cussão.

A' citação que fiz do Psalmo XVII, responde o sr,

doutor:— «mas, pergunto, quem invoca a um sancto,

deixa por isso de amar a Deus e de tel- o como seu am^

paro e supremo protector? Não, certamente.» Pois está

muito enganado o sr. dr. Carlos de Laet, quando res*

ponde negativamente á pergunta que formulou»
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pirito de um morto deixa de servir a Deus, deixa de

amar a Deus, por isso que, assim fazendo está desobe-

decendo o mandamento expresso do mesmo Deus. Deixa

de servir a Deus porque o Senhor exig-e para si todo o

acto de culto : — ^4o Senhor teu Deus adorarás e a Elie só

sen irás. Deixa, porque si o sr. doutor, além da protecção

e soccorro de seu Pae, omnipotente e omnisciente, ne-

cessita do soccorro de algum sancto, ipso facto, a sua

confiança em Jehovah não é absoluta. Deixa, porque a

prova do amor e da fé.— está na obediência. Em toda a

Escriptura Sagrada, não ha um só mandamento que

não ordene confiar só em Deus, unicamente em
Deus.

E' isso que o sr. dr. Carlos de Laet encontrará em
todo o Velho Testamento. O povo israelita confiava

somente em Jehovah, e foi por isso que Ernesto Rénan

asseverou que «o Judaismo era o culto particular de

Jehovah.»

Em todas as suas afflicções, quer individuaes, fa-

miliares, sociaes ou nacionaes, os hebreus orthodoxos

exclusivamente só appellavam para a graça e soccorro

de Jehovah.

Na família, dizia o israelita fiel : — Eu c minha

c isa servirenus ao Senhor. ( Josué, 24: 1 j.)

O israelita estava certo de que a sua vida, ( Isaias

42:5 )o seu vestuário e o seu sustento, dependiam de Deus,

S2U Pae (Math. 6 : 25); as chuvas, as estações, a abun-

dância de viveres e de crcaçòes (Isaias 30 : 23); a pa%, a

sabedoria, as riquezas, os bens, a gloria e tudo quanto é bom,

dependiam de JEHOVAH.fZ.si 1

. 26: 6 ; II Paralipomeuos i:

li -12 ; Fsalmo n )

O olhar de Deus estava sobre os israelitas que o temes-

sem, assim como os seus ouvidos estavam aítentos ás suas

supplicas. Elee os livrava das tribulações e remia as suas

qlmas. (Psalmo
Jj.)
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Deus dirige o caminho dos justos ( Génesis 24 : 48 e

56 ); proíegè-cs ( Psalmo 90 ); livra-os de perigos ( Isaias

31 : 5 ); frusta os maus desígnios ( Psalmo 32 : 10 ); fa%

que do mal resulte bençams (Génesis 45 : 5-7 e 50 : 2);

dirige todos os acontecimentos, até mesmo os mais insignifi-

cantes ( Provérbios 16 : 33 ; Isaias 44 : 7 ; Math. 10 : 29

e 20.)

A viuva e o orpham podiam estar tranquillos por-

que Jehovah ê o Juiz das viuvas e o Protector dos or-

phams. ( Psalmo 67 : 5.
)

Jehovah, ainda que habite nas alturas gloriosas

do céu, levanta da terra o desvalido e tira da immundicia

o pobre, Jehovah arranca o opprobio da estéril e a fa% ale-

gre ver-se mãe de filhos. Desde o nascer do sol, até o occaso

t:dos devem louvar o nome de Jehovah ate mesmo os meninos.

( Psalmo 112 : 1-9.
)

Sendo assim, o israelita acudido por Jehovah, em
todas as suas necessidades, não necessitava, de modo
alg-um do soccorro, mediação e intercessão dos san-

ctos.

Com razão David, dedilhando a sua eolea harpa,

cantava : — Jehovah é meu pastor, jamais soffrerei penúria.

Elie fa^-me repousar em virentes prados ; ao longo de tran-

quillas aguas me condu~.

Elie refocila a minha alma ; guia me pelas veredas da

justiça, por amor do seu Nome.

Ainda quando caminho pelo valle da sombra da morte,

não receio mal algum ; porque Tu és commigo e o teu cajado

e o teu bordão me confortam. Deante de mim preparas uma

mesa na presença de meus inimigos : ungiste com oleo a

minha cabeça ; meu copo transborda. lAssim, a bondade e a

mercê me acompanham em todos os dias da minha vida ; e

eu assistirei na Casa de Jehovah para sempre.
( Harpa de

Israel. Psalmo 2].)

Eis ahi, até á morte, o israelita fiel concentrava

toda a sua fé e esperança de salvação na pessoa de
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protestantes.

Disse David, que o Templo era a Casa de Jehovah.

E Isaiis o confirmou, em nome de Deus : — A minha

casa t casa dc oração para iodos os povos. ( Isaias 56 : 7. )

E a quem eram dirigidas as orações pronunciadas no

Templo ? Seriam aos sanctos ? Responda-nos, sr.

doutor, o rei Salomão :

— Allende, Senhor Deus meu a oração do leu serro,

ouve o hymno e a oração que teu servo /j~ hoje em lua pre-

sença ; para que os teus olhos estejam abertos de dia e de

noite sobre esta casa da qual disseste : o meu nome estará

nella ; para ouvires a oração que teu servo offerece neste logar:

para ouvires a deprecação do teu povo de Israel... e y tendõ-

es ouvido, lhe sejas propici:. ( III Reis 8:28-30. )

A oração de Salomão é a prova mais eloquente

possivel de que, entre os israelitas, as orações se

convergiam e directa e exclusivamente se dirigiam

só a Deus.

Não ha, em toda a Sagrada Escriptura, uma só

passag-em que refira uma oração proferida a um sanrto

fallecido por um crente fiel.

Todos os actos de culto, no Judaismo, tinham por

fim honrar e glorificar o nome de Jehovah.

Apesar de tudo isto ser estrictamente verdadeiro,

asseverou o sr. dr. Carlos de Laet, com admirável con-

vicção, que os contextos por mim citados não eram

pertinentes á questão que combato !...

Em vista de mais esta categórica affirmação,

própria de uma característica teimosia de cég-o fana-

tismo, mais uma vez tranquillamente appello para a

opinião dos leitores que conhecem as Sagradas Escri-

pturas.

S. s.
,
porém, talvez um tanto vexado comsig-o

mesmo, julg-ou prudente appellar da sophismada asser-

ção de Jeremias para outros passos das Escripturas,
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intercessão dos anjos, e, por analogia, (sic) infere s. s.,

o culto e a intercessão dos sanctos

Vou embargar os seus passos.

No caminho da heresia, dirigido ainda e sempre

por Bergier, ao sr. dr. Carlos de Laet se appropriam

estas palavras de Jesus, dirigidas outr'ora aos sad-

duceus : — Erraes não sabendo as Escripfuras : nem o poder

de Dens. ( Ma ih. 22:29. )

Isto demonstrarei no próximo artigo.

III

O sr. dr. Carlos de Laet, diversas vezep, se referiu

aos anjos : umas, para provar que elles sabem do que

se passa sobre a terra, e intercedem pelos que estão

sobre a terra
;
outras, para provar que elles foram alvo

de culto, tributado pelos patriarchas e hebreus.

Não resta duvida, o sr. doutor tem habilidade para

embrulhar questões ! De facto, os anjos, pelo seu mi-

nistério, todo especial, e que não pôde ser, de modo
algum, confundido com o ministério dos sanctos, na-

turalmente, vindo á terra, saberão de acontecimentos

que sobre a terra se passam c que têm relação com o

seu ministério.

Mas, dahi, concluir-se que elles sabem de tudo

que sobre a terra acontece, é um enorme disparate ! é

uma monstruosa heresia ! Neste caso, os anjos seriam

omniscientes, isto é, seriam Deus !

Disse eu que, no caso dos anjos se relacionarem

com alguns factos terrenos, devido a sua missão espe-

cial, não era inadmissivel que também intercedessem,

perante Deus, com suas orações. Mas concluir, dessa

asserção plausível, que se deve invocar os anjos, que

elles ouvem as orações que da terra se lhes dirigem,

e se tornam por isso, protectores e advogados do pobre
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peccador, é outro, enorme disparate, é outra heresia,

porque para ouvirem as orações e soccorrerem aos que

invocassem o seu angelical soccorro, seria necessário

possuirem, pelo menos, tres attributos divinos, o da

omnisciência, omnipotência e omnipresença.

Esses absurdos, essas heresias, eu as destruo, sr.

doutor, com a Cartilha Romana, quando muito bem
ensina que só Deus está em toda parte

;
que só Deus

é omnisciente e omnipotente. Ora, s s. que assevera

saber catechismo, não sei como disso se esqueceu. . .

Outro absurdo do sr. doutor, com referencia aos

anjos, é aquelle pelo qual equipara a natureza ang-clica

com a natureza beatifica dos sanctos.

Disse eu que o céu é log-ar de goso perfeito,

de paz sanctiricante, g-oso e paz consequentes da con-

templação de Deus, o Pae das Luzes, o Omnisciente,

onde os sanctos usufruem a sabedoria que torna con-

tinua e progressivamente mais intensa a felicidade

celestial. Essa contemplação de Deus, o crescimento

progressivo da verdade, da sabedoria, que emanam de

Deus, não pôde ser prejudicado com o conhecimento

das iniquidades, torpezas, desgraças e maldicçõjs da

terra. O conhecimento dessas catastrophes, proceden-

tes do peccado, deveria provocar nos sanctos verdadeira

commiseração, e não se compreheude commiseração

sem comparticipação de soffrimento.

Para destruir a força dessa justíssima :isserção,

o sr. doutor se viu forçado a equiparar a natureza dos

sanctos á natureza dos anjos.

Ora esta equiparação, repito, é absurda: 1?, porque

os anjos nunca peccaram; a diíferença de natureza entre

anjos e sanctos, sob esse ponto de vista, é simples-

mente extraordinária : os remidos, tiveram prazer no

peccado e foram propensos ao peccado, desde o nasci-

mento, e os anjos celestes, nunca tiveram, siquer,

propensão ao peccado. 2?, Jesus peremptoriamente as-
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severou que só depois da rcsurreição é que os homens

seriam como « anjos de Deus »: — Porventura não

vedes que per isso mesmo que erraes, não sabeis as Escri-

ptiiras nem o poder de Deus ! Torquanto, quando resns-

citarem dentre os mortos, nem cos rão, nem se dirão em

casamento, mas todos serão como os anjos nos céus. ( São

Marcos 1 2 : 24 e 25 .)

Evidenciado, com a auctoridade de Jesus, a here-

sia do sr. dr. Carlos de Laet, quanto a equiparação

da natureza angélica com a dos sanctos, passarei agora

a demonstrar que s. s. nem siquer sabe i^Er a Escri-

ptura. Dirigido pela mão de Bergier, s. s. vê e lê o que

Bergier julgava ver e ler ! Não resta a menor duvida,

ou o esphito de Bergier se reencarnou no sr. dr. Car-

los de Laet, ou, o que é peior, trata-se de um caso de

obcessão ! . . .

Cumpre-me, entretanto, agradecer ao sr. dr. Car-

los de Laet, a opportunidade que me concedeu de

tornar completa a refutação que estou fazendo da dou-

trina romana do culto e intercessão dos sanctos, na

qual está comprehendida a heresia do culto e interces-

são dos anjos. Os catholicos mais illustrados e conhe-

cedores das Escripturas Sagradas, não encontrando,

no Velho Testamento, base alguma para provar e

sustentar o culto dos sanctos, apegam-se a certos

passos das Sagradas Lettras que revelam o appareci-

mento de anjos que, de facto, foram adorados.

O que resta, porém, saber, é si todos os anjos

receberam taes homenagens de culto, homenagens di-

vinas, ou si foi um só, de nome peculiar e cara-

cteristicamente divino.

Eu desejo muito que o sr. dr. Carlos de Laet

Cite a Escriptura Sagrada com conhecimento próprio.

Infelizmente, porém, creio que s. s. faz citações de

segunda e terceira mão, ou então, s. s., cégo pelo fa-

natismo romano, não comprehende o que lê.



De facto, o sr. doutor citou o capitulo dezenove do

Génesis para provar que os anjos pódem saber de acon-

tecimentos os mais indig-nos, e se aproveitou da

occasião para recordar-me que esses anjos foram ado-

rados e, também, intercederam por Lot.

Ora, si s. s. tivesse lido os capitulos dezoito e de-

zenove, não erraria, como lastimosamente errou, quan-

do asseverou que — «entre os hebreus era djutrina

corrente o culto e intercessão dos anjos.» E sinã">,

veja lá.

1? Foram tres anjos que appareceram a Abrahão,

no valle de Mambre
;
porém, a um só destes tres anjos

6 dado o nome de Senhor. O capitulo dezoito assim

começa : — E o Senhor appareceu a Abrahão no valle

de Mdmbre. (Versiculo 1) E' somente aeste Senhor que

Abrahão se dirige, supplicando e prestando adoração.

2". No capítulo dezenove, continuando a narração,

iniciada no capitulo dezoito, descreve o escriptor sa-

grado a cheg-ada, em Sodoma, dos dous anjos que

acompanhavam o Senhor. A estes dous anjos, Lot

não presta adoração. A palavra adoravit, usada por

S. Jeronymo, e traduzidap or Fig-ueiredo — adorar —
não tem no hebreu a sigriificação de culto, m:is a de

inclinar com o rosto em terra, como era costum? sau lar,

no Oriente. Esses dous anjos asseveraram a Lot que o

Senhor os tinha enviado para destruir aquella cidade

e que elle e toda a sua familia se retirassem. Esses

emissários do Senhor, porém, não sabiam, seja dito

aqui entre parenthesis, si Lot possuia g-enros, filhos

ou filhas : — Tu tens aqui alguns dos tens ? genro, ou

filhos, ou filhas ? O que bem mostra que os anjos não

conhecem o que se passa na terra, em relação mesmo
as familias dos favorecidos de Deus e, portanto, não

pódem ser intercessores, no sentido catholico romano.

No dia seg-uinte, quando os anjos constrangiam a

Lot para que sem demora sahisse- eis que, então, appa-
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receu diante de Lot o — Si nhor, (Versículo 16.) E' a

este Senhor que Lot se dirig-e, fazendo-lhe esta sup-

plica : — %ogo-te, meu Senhor. E é este Senhor que

responde : — também ainda nisto
,

quero estar pelos teus

rogos. (Versículo 21.)

Da narração, está claríssimo que Lot se dirigiu,

supplicante a um só dos anjos, e que um, dentre elles,

chamado — Senhor — foi que deferiu a petição de

Lot.

Ag-ora, sr. dr. Carlos de Laet, quem era este

anjo, chamado Senhor ?

Responde o apostolo São Paulo: — Não hesitou

xAbrahâo, ainda com a mais leve desconfiança na promessa

de T)eus (Génesis 18 : lo-)} ) mas foi forlifieAdo pela
fé,

dando gloria a Deus (Rom. 4 : 2O.)

Mas, si o sr. doutor lesse o livro do Génesis, com
attenção, ficaria sabendo, pelos capítulos anteriores,

que esse anjo do Senhor, ou anjo de Deus, ou

Senhor — Ê Deus.

Leia, faça este favor, o capitulo dezesete, ver-

sículo primeiro : — Entrava Jlbrahão no anno noventa e

nove de sua edade quando o Senhor lhe appareceu e lhe

dissse :— Eu sou o Léus Todo Toderoso.

Portanto, sr. doutor, queira confessar que errou,

quando suppoz que o — Senhor — que ouviu e defe-

riu a supplica de Lot era um mero anjo, quando, na

verdade, era — Deus Todo Poderoso.

A estes passos da Escriptura, os commentado-

res chamam — theophanias — e todos são unanimes em
asseverar que a Segunda Pessoa da Trindade — Jesus

Christo — era a que nellas revelava a divindade.

Esta citação, portanto, em vez de provar o culto

e mediação dos anjos, prova pelo, contrario, — o culto

e a mediação de Jesus-Christo.

3? Citou, o sr. dr. Carlos de Laet, ao Propheta

Zacharias : — E respondeu o Anjo do Senhor e disse ;
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Senhor dos Exércitos até guando deferirás tu o compadecer-!e

de Jerusalém, e dos cidades de Judâ contra as quaes te

iraste ? Este é já o anno sep/ttagcsimo. Então o Senhor

di rindo- se ao anjo que fatiava em mim lhe disse boas pala-

vras, palavras de conso'ação. (Zacharias 1 : 1 2-1 } .)

Resta agora saber, sr. dr. Carlos de Laet, quem
era — o anjo do Senhor.

Lendo o versículo 10, s. s. ficará sciente de que

o Senhor tinha ordenado aos anjos percorrerem a

terra. No versículo 11 refere que estes, voltando, se

dirigiram ao anjo do Senhor e deram conta da sua

missão. Donde, portanto, se conclue que o Senhor

era o mesmo Anjo do Senhor.

No versículo 19, o propheta interroga ao «Anjo»,

e no versículo 20, diz : — «e o Senhor me mostrou».

Donde se torna claríssimo que o propheta usa a pala-

vra anjo em verdadeira synonimia com a palavra

Senhor.

No capitulo quarto, o propheta sempre se dirige

ao Anjo, chamando-o : meu Senhor.

Agora, que as expressões : — Alnjo do Senhor,

Anjo de reus, xAnjo do Testamento, Anjo do roncerfo
9
ze

referem á segunda Pessoa da Sancta Trindade, a

Deus, é evidente de muitos passos das Escripturas

Sagradas.

Diz o Êxodo, capitulo 13, versículo 21 — Eo
Senhor ii adiante delles. E no capitulo 4 versículo 19 —
Então o Anjo de Deus caminhiv / na frente dos israelitas

Moysés, depois da passagem do iMar Vermelho,

na qual fora guiado pelo anjo do Senhor, canta di-

zendo : — A minha fortaleza e o meu louvor d o Senhor e

Elie se fe% meu Salv dor : este ê meu Deus e eu o gJori

ficarei : Elie é o Deus de meu p te, e eu o exaltarei.

Em Valachias 3 : 1. O Christo, o Dominador, é

chamado — Anjo do Ti stamento — o Senhor do

TEMPLO.



Portanto, força é confessar, sr. doutor, que s. s>

errou mais uma vez, confundindo o Anjo do Senhor

isto é, Deus, com os anjos, creaturas de Deus. Con-

seguintemente, também é força que s. s. confesse —
que as pretendidss bases biblicas para justificar o

culto e a intercessão dos anjos — também desappare-

ceram, ficando, porém, de pé a verdade sancta de

que, entre os hebreus, no Judaismo, não havia, nunca

houve, culto e intercessão de sanctos e de anjos.

4? Persistindo o sr. dr. Carlos de Laet em susten-

tar a herética doutrina que venho combatendo, cita

uma passagem do livro apocrypho de Maccabeus.

Na alludida passag-em, refere o escriptor um
sonho de Judas Maccabeu, no qual viu a Onias, já

fallecido, orar pelo povo.

Ora, deste que se trata de — u/n sonho e «sonho»

de um homem que não era propheta, e registrado n'um

livro escripto, quando já havia cessado o espirito de

prophecia, como o próprio auctor confessa, ( Liv. I

Macca. 9 : 27) segue-se que a citação não tem valor

a'o;uffl, para sobre ella basear-se qualquer dogma de

fé. Ain:*a mais, no livro eegundo, capitulo segundo,

do versiculo vinte e quatro em diante, o auctor franca-

mente declara que o seu escripto não é de inspiração

divina. Portanto, eu repudio, por completamente im-

prestável, similhante citação !

5? Finalmente, o sr. dr. Carlos de Laet, ainda

appellou para o livro de Tobias, também apocrypho,

onde se narram as palavras do anjo Raphael que por

Tobias intercedeu. Este livro, segundo s. s. , ainda

mesmo que não se considere de valor canónico, ao

menos deve ter valor histórico, attestando, conseguinte-

mente, que, entre os hebreus, era corrente a doutrina

do culto e intercessão dos anjos.

Pois, bem, mostrarei rapidamente que esse livro

não merece credito algum.
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1? Este livro revela um Anjo de Deus, mas...

mentiroso ! . . .

Prova : — «Então tendo Tobias sahido achou um
galhardo mancebo, que estava cingido, e como prestes a

caminhar. E não sabendo que era um anjo de Deus, o

saudou e disse : Donde és tu gi Ih irdo mancebo ? Eu sou

um dos filhos de Israel. E Tobias lhe disse: Tu sabes

o caminho que leva a terra dos Medos ? O anjo lhe

respondeu : sei e tenho andado muitas vezes por estes

caminhos, e tenho estado em casa de Gabelo, nosso irmão».

Para mais completa ficar a mentira, disse o tal

anjo Raphael a Tobias, o velho : — «Mas para que eu

te não ponha cuidado eu sou Azarias, (! !. . .) filho do

grande Ananias (! !...). E Tobias respondeu : Tu és dc

uma illustre prosápia ! (Tobias 54:2 1).

Está claro que um anjo de Deus não é, não pôde

ser mentiroso
;
log-o, este livro, mesmo sob o ponto de

vista histórico, não merece fé.

2? Este anjo Israelita Raphael e Azarias — era

BOM COBRADOR ! . .

.

Prova :
— «Então Tobias chamou a si o anjo que

elle cria ser homem, e lhe disse : irmão Azarias, peço-

te. . . que vás buscar a Gabelo, e lhe entreg-ues o seu

escripto e recebas delle o dinheiro. ..E o anjo, achando

a Gabelo, lhe entregou o seu escripto e recebeu o di-

nheiro ! . . . (6:1-6).

3? Além de bom camirada e cobrador, o Israelita —

anjo— Raphael e Azarias era bom - casamenteiro !!...

No caminho, arranjou que Tobias se casasse com Sara

filha de Rag-uel, viuva sete vezes, e amasia de um demó-

nio !!... Havia, na opinião deste anjo, uma poderosa

razão para realizar-se esse casamento : — « Todos os

seus bens te pertencem e importa que tu a recebas por

mulher. » (6:9).

Que importava que fosse viuva sete vezes e amasia

do Demónio, si ella possuia dinheiro ! !. .. «E de tudo
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o que possuía Raguel, deu a metade a Tobias, e de«

clarou num escripto que a outra metade que restava-,

passaria a Tobias depois de sua morte ! ! . . . (8:24) .

4? Além deste israelita — anjo—Raphael — Aza-

rias ser camarada vaqueano nos caminhos da Média, ex^

cellente cobrador e,cimâa., melhor casamenteiro, era um quéra

na feitiçaria ! J . . . Em caminho da cobrança, Tobias

resolveu lavar os pés num rio, de onde um peixe, não

se sabe de que espécie, avançou sobre o joven viajante

que, felizmente, foi soccorrido pelo anjo-camarada— is-

raelita — cobrador - casamenteiro — Raphael—Azarias.

O caso, porém, foi que o furioso peixe deixou-se apa-

nhar pelas gueiras e morreu !. . . Eo anjo, cauteloso

e prudente, recommendou que Tobias guardasse .como

preciosa medicina o coração, o fel e o figado do maravi-

lhoso peixe !... «Irmão Azarias, supplico-te que me
digas de que remédio servirão estas cousas ?Eo anjo

respondeu: Si tu puzeres um pedacinho de seu coração

sobre as brazas accezas, o seu fumo afugenta toda a

casta de demónios, tanto do homem (! ! . .) como da

mulher (!! . . .) de sorte que não tornarão mais a chegar

a elles (!!...) E o fel é bom para untar os olhos que

têm algumas névoas e sararão». (Tobias, 6:1-9).

Eis ahi o heroe do livro de Tobias e para cujo

testemunho o sr. dr. Carlos de Laet appellou : um is»

raelita da illustre família de Ananias, bem conhecida

de Tobias — e, ao mesmo tempo, Azarias ou anjo Ra-

phael, um dos sete espíritos celestes, e excellente cama-

rada e cobrador ; casamenteiro de viuvas .seis vezes ama-

zias de demónios, porém, bem ricas
;
feiticeiro, a ponto

de expulsar o demo com o fumo de coração de peixe

queimado
;
valente, até o ponto de poder í, marrar o de-

mónio no deserto do Egvpto (8:3);- e, finalmente \ era

tudo, muito mentiroso !!!... .

E depois destas narrações extraordinariamente ri

diculas, quanto falsas, haverá alguém, que possua um
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pouco de bom senso, que dê valor histórico ao livro de

Tobias ? ! . . .

E é para o testemunho de um anjo mentiroso, de

um verdadeiro demónio, que o sr. dr. Carlos de Eaet

appellou, buscando provas de culto e intercessão dos

anjos ! ! . . .

Deixando-o, caso queira, em companhia de tal

marmanjo, passarei a provar que as citações que s. s.

,

fez do Novo Testamento, em pról da heresia romana,

absolutamente não tem razão de ser.

Mais uma vez os leitores vão testemunhar como
se appropriam ao sr. dr. Carlos de Laet estas palavras

de Jesus:— Erraes, não sabendo as Escripturas e nem o poder

de Deus,»

IV

Venho cumprir a minha promessa de demonstrar

que as passagens do Novo Testamento, em abono do

culto e intercessão dos anjos, absolutamente não pro-

cedem.

Nesta discussão, o sr. dr. Carlos de Laet se tem

tornado tres vezes herético !

Ora, combatendo as doutrinas de sua própria

Egreja
;
ora, justificando o Espiritismo : e, finalmente,

sustentando até doutrinas protestantes ! . .

.

Tudo isto, a seu tempo exporei. Hoje, porém,

quero demonstrar que o sr. doutor continua a não saber

Ur a Biblia Sagrada.

S. s. citou o seguinte versiculo da Escriptura :
—

£, por isso, tendo também posta sobre nos uma tão grande nu-

vem de testemunhas... (Heb. 12 : 1) E pergunta : — «Que

testemunhas são estas sinão os anjos ?»

Risum kneatis !

Ah! sr. doutor, porque é que s. s., encontrando

eisa asserção do apostolo Paulo, no principio do ca-



pitulo doze, não haveria de se dar ao trabalho de ler o

capitulo onze ?

E' que as suas citações biblicas são de terceira e

quarta mão ! Sinão, reconheceria que a nuvem de tes-

temunhas se compõe das seguintes pessoas : %AbtU

Henoch, Noé, Abrahão, Isaac, Jacob, Sara, Moysés, %ahab,

Gedeão, Barac, Sansão, Jephetê, David, Samuel, e dos pro*

phetas, os quaes pela fé venceram reinos, praticaram a jus*

/iça, cerraram as boccas dos leões, extinguiram a violência do

fogo evitaram o fio da espada, convalesceram de enfermi-

dades, foram fortes na guerra, puderam em fugida exércitos

exlrangeiros : dos quaes, uns foram torturados, não querendo

resgatar a sua vida, para alcançarem melhor resurreição ;

outros sofreram ludíbrios, açoites e ainda cadeias e prisões
;

foram apedrejados, processados, mortos ao fio da espada, an*

daram vagabundos, cobertjs de pelles de ovelhas e de cabras,

necessitados, angustiados, afflictos; elles de quem o mundo não

era digno, erran'es nos desertos nos montes e nas cavernas da

terra !. . . Oh !. . . Tendo deante de nós uma tão grande

nuvem de testemunhas. . . olhando para o auctor e consum*

mador da fé
— Jesus Christo — que em attmção ao goso que

lhe estava proposto supportou a cru~ e está agora assentado d

direita de Deus, livremo-nos do peccado que nos cerca e cor*

ramos pela paciência ao combate que nos está proposto. (Heb.

11 e 12 : 1-2.)

Eis ahi sr. doutor, a nuvem de testemunhas não

se compõe dos anjos, mas dos heróes da fé. E é olhan-

do para o auctor da fé, e não para os heróES da fé

que o christão pôde sahir vencedor, no dia <ia ressur-

reição.

Permitta que lhe diga, sf. dr. Carlos de Laet :
—

o sr. erra, não sabendo as Escripturas e nem o poder de

Deus.

Ordenou o sr. dr. Carlos de Laet, e eu promp-

tamente obedeci i «leia commigo a Primeira Epistola aos

Corinthios capitulo quatro e versiculo nove : — porque
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julgo que Deus nos tem apresentado como os últimos aposto

los, destinados à morte, porquanto eytamos feitos um espe-

ctáculo para o mundo, para os anjos c para os homens. Não
sei em verdade como possa haver espectáculo sem
espectadores e espectadores que não vejam.»

Oh ! o sr. doutor não sabe ? Nem eu !

Mas o que eu sei, sr. doutor, é que os anjos não

eram e não são frequentadores de espectáculos, muito

menos de espectáculos sanguinolentos na arena dos

amphitheatros, a que allude S. Paulo.

Os homens, eu sei, frequentavam o amphitheatro

por malvado prazer ; divertiam-se deante do martyrio

dos christãos. Mas os anjos celestes não podiam, sr.

doutor, ser contados de parceria com taes feras !

Si o sr. doutor crê que os anjos celestes eram fre-

quentadores dos amphitheatros e, por isso, deve hon-

ral-os com culto, então, não se esqueça de prestar culto

a Nero, Calígula e outros imperadores romanos que

g-ostavam eg-ualmente de ser espectadores dos comba-

tes e das crueldades da arena. Em tal companhia, era

bem possível, é mesmo certo, que prazenteiramente

os contemplavam os anjos maus, os anjos de Satanaz.

Estes sim, sr. doutor, podiam ser espectadores de

taes espectáculos.

Os anjos do céu, quando muito, nessas occasiões de

martyrio dos christãos, poderiam baixar até a arena

para arrebatarem para o céu as almas' das testemunhas da

fé, como o fizeram coma alma de Lazaro que conduziram

para o seio de Abrahão. (S. Lucas, 16 : 22.) Mas, ser

espectadores dos amphitheatros, isso não, sr. doutor,

isso não-! - — '
' *

"Na. verdade^, o 'srfdr. Carlos- de Laet, lastimosa-

mente erra, não sabendo as Escripturas nem o poder' dè

z - - 'EisVqui- outra"- citaçâVdò grande exeg-etá — ò 'sK

dr, Carlos de Laet ?
— Deus 'se manifestou em carne, joi



justificado pelo Espirito, foi visto dos anjos... ( 1 Tbimotheo,

3 16.)

Mas, illustrado sr. dr. Carlos de Laet, porque os

anjos, em certas e determinadas occasiões, viram a Jesus

durante os dias de seu divino ministério sobre a terra,

em Belém, quando o glorificaram. (S. Luc. 2 : 9-15J; no

deserto, depois de ter triumphado sobre as tentações

de Satanaz, e o serviram (S. Matheus, 4 : 11); no jar-

dim das Oliveiras, por occasião de sua ag-onia e tristeza

mortal, ante o cálix da iniquidade e maldicção do ho-

mem (S. Lucas, 22 : 43); si é certo que os anjos tes-

temunharam a resurreição do Divino Mestre, remo-

vendo elles apedra do sepulchro (S. Matheus 28 : 2 e

S. Lucas, 24 : 4); si é certo que elles testemunha-

ram a assumpção do Ree dâ Gloria, e lhe fizeram alas

á sua triumphal entrada no reino beatifico do céu, onde

está assentado á direita de Deus para interceder pelo

peccador (Act. 1 : 9-11 e Mar. 16:19); tudo isto viram,

testemunharam, porque estavam no exercicio de

seu ministério, obedientes á vontade de Deus, e não

por virtude inherente á sua natureza angélica.

Portanto, o facto de saberem dessas circumstancias

da vida de Christo, durante o tempo que Elie esteve

revestido da mortalidade, não sig-nifica que os anjos

possuam o conhecimento de todas as necessidades e af-

flicções do homem
;
nem, muito menos, de qualquer

supplica que se lhes possa dirigir.

A omnisciência, sr. dr. Carlos de Laet, é um at-

tributo divino, exclusivamente próprio de Deus.

Ah ! o sr. doutor muito... erra, não sabendo as

Escripturas nem o poder de Deus.

Nos meus artig-os, citei estas duas passag-ens refe-

rentes ao culto tributado aos anjos e por elles tam-

bém energicamente prohibido : — I o
. E eu me pros-.

trei aos seus pés para o adorar. E elle,o aujj, me disse : vê não

faças tal : eu sou servo comiigo e com teus irmãos que têm o
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testemunho de Jesus, Adora a Deus. 2 o
.

—

E eu João sou ò

que ouvi e vi estas cousas. E depois de as ter ouvido e visto ,

me lancei aos pês do anjo que m'as mostrava para o adorar.

E elle me disse : ve\ não faças tal
}
porque eu sou servo com-

tigo e com teus irmãos os ptopbetas, e com aquelles que guar-

dam as prophecias deste livro : adora a Deus. ( ^ApocaUpse,

i<) : 10 e 22 : S~y.)

Diante destes dous passos da Escriptura, onde

se registra a enérgica repulsa de um anjo, quando um
christão lhe quiz render culto, diz o sr. dr. Carlos de

Laet, seguindo a S. Gregorio : — «Si os anjos, aos

citados patriarchas permittiram (sic) que se prostras-

sem, e já não assim a S. João, evidente se torna que

a razão deste ultimo caso deve ser outra que não a que

entende com a invocação dos anjos, pois não servia

esta para ocaso dos patriarchas.»

Refutação.

Não é exacto que os patriarchas adorassem an-

jos : elles adoraram o anjo de Deus, o anjo do Se-

nhor, o anjo do Concerto, isto é, Deus, a Segunda

Pessoa da Sanctissima Trindade.

E, portanto, o sr. doutor erra, não sabendo as Escri-

pturas nem o poder de Deus.

Continua o sr. dr. Carlos de Laet : — «Duas outras

razões assignam os exegetas para a explicação desses

textos e ambas satisfactorias (sic): ou São João tomou

este anjo pelo mesmo Jesus e lhe quiz tributar uma
honra divina

;
ou, si apenas lhe quiz dar uma honra

conveniente á natureza angélica, qual os sanctos do

Testamento Velho davam aos anjos que lhe appa-

reciam, o anjo recusa receber de um apostolo.»

Refutação.

1? Já demonstrei que os sanctos do Testamento

Velho não renderam culto aos anjos, mas, a Deus, o

Senhor, ou Anjo do Senhor, Christo.

2? S. João não se enganou, tomando o anjo por
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Jesus. Elie claramente confessa que quiz adorar o anjo

que lhe mostrava, lhe revelava a visão apocalyptica.

Não houve, portanto, equivoco.

3? O anjo não acceitou o acto de culto por ser

tributado por um apostolo, não : clle claramente disse

que era servo com o apostolo, e era servo com todos

aquelles que guardam, ou esperam, o cumprimento d.ts

prophecias, isto é, elle ê o conservo de iodos os christãos.

Consequentemente, si o anjo não quiz acceitar o acto

de culto, que João lhe quiz dar porque era seu con-

servo, seg-ue-se que os anjos, hoje, também, não que-

rem receber actos de culto porque são, continuam a

ser, conservos de todos os christãos.

4? Ainda, a razão offerecida, que explica a regeição

do culto que foi tributado ao anjo por ser S. João um
apostolo, não procede. Si o anjo não quiz acceitar o

acto de culto por ser S. João um apostolo,como um anjo

acceitou a adoração de Abrahão, o Pae dos Crentes

em Christo i ! Claro está que aqui mesmo se evidencia

uma grande differença na conducta desses dous anjos.

Nos dias de Abrahão, um anjo acceita a adoração do

grande patriarcha e heróe da fé. Nos dias do aposto-

lado um anjo repelle o culto que lhe presta S. João !

Qual a razão ? K' esta : — o anjo que appareceu a

Abrahão era o Senhor Deus , e ,
por isso , tem direitoa toda

honra, gloria, e culto ; mas aquelle que mostrava as

visões apocalypticas era um simples mensageiro de

DEUS, conservo dos apóstolos e de todos os christãos,

o qual, cheio de sabedoria e de luz, repelle o culto

dos anjos e ordena :
— vê não faças tal ; adora a Deus»

Não se comprehende que um catholico ame aos

anjos, e os desobedeça. Não se comprehende que o sr.

doutor preste culto aos anjos, e aos pés calque an-

gélicos preceitos.

Na verdade, o sr. doutor mui lastimavelmente —
erra, não sabendo as Escripturas nem o poder de Deus*
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Si o sr. doutor, conhecesse mais as Eseripturas

teria encontrado este preceito de São Paulo : — Nin-

guém vos seduça afectando humildade e culto aos anjos, quz

nunca viu neste mundo, ensoberbecido vãmente das ideias da

carne. (Epistola aos Colossenscs, 4:18.)

Eis ahi, sr. dr. Carlos de Laet, a origem do culto

aos anjos, segundo a revelação do Espirito Sancto :
—

é a humildade affectada, ensoberbecida vãmente das

ideias da carne ! !

Tem, portanto, uma origem peccaminosa, mal-

dicta ! Ouem o affirma é S. Paulo, inspirado pelo

Espirito Sancto. Não lhe merece fé ? E' provável,

porque nesta questão o sr. doutor colloca a palavra da

Egreja Papal acima, muito acima da Palavra de DEUS,

e, a tal ponto, que chegou (ó cumulo de ridículo!...)

a pedir desculpas por fazer tantas citações da Sagrada

Escriptura ! !...

Entretanto, ordenou Jeslt, : — Ex.imin.ie as Eseri-

pturas, pois julgaes ter nellas a vida eterna, e são ellas que

dío testemunho de mim.

Obediente a esta ordem de Jesus, examinarei mais

algumas passagens da divina palavra, onde se reve-

lam apparições de anjos e que não foram adorados, o

que, por si só, corrobora que o culto aos anjos é de

origem carnal, peccaminosa, maldicta, porque usurpa

uma honra que exclusivamente só pertence a Deus.

Outr'ora, ao sacerdote Zacharias, appareceu —» o

archanjo Gabriel, e Zacharias não lhe rendeu o menor
acto de culto (S. Euc. 1 : 11-20); este mesmo archanjo?

que assiste diante de Deus, appareceu á bemdicta Vir-

gem Maria, e esta serva do Sekhor, «cheia de graça»,

não lhe prestou o menor acto de culto ( S. Lucas, 1:26 e

38); as tres Marias, que foram ao sepulchro de Jesus,

se encontraram com os anjos,e não lhes deram o menor
acto de culto (S. Eucas, 24 : 4-6; ; ao ser Jesus Christo

assumpto ao céu, appareceram os anjos que o vieram
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receber nas nuvens, elles faliaram comos apóstolos e

maischristãos que contemplavam a assumpção de Jesus;

mas nenhum dos crentes se lembrou de prestar-lhes

culto (Actos, 1 : 10-11).; aos apóstolos, na prisão de Je-

rusalém, appareceu um anjo que os poz em liberdade

miraculosamente, e elles não renderam ao anjo o menor

acto de culto (Actos, 5 : 19-22); e, finalmente, appare-

ceu um anjo a Cornélio, ainda fóra da Egreja Visivel

de Christo, e que lhe veiu dizer que as suas orações e

as suas esmolas tinham subido até a presença de

Deus, e Cornélio, tendo a certeza de ter diante de si

um anjo celeste — não lhe prestou o menor acto de

culto, e nem foi reprehendido por isso ! (Actos, 10:1-8.)

Como, sr. doutor, pôde explicar este procedimento ver-

dadeiramente protestante de todos estes sanctos, si é

justo, sancto e util prestar culto aos a.njos ? !

De facto, os protestantes além de obedecerem á or-

dem divina : ao Senhor teu Deus, adorarás e a Elle só

servirás ; têm o exemplo a imitar da Virgem Maria, de

Zacharias, das mulheres que foram ao sepulchro, de

todos os apóstolos, de Cornélio, e de todos os patri-

archas e prophetas ! ! Estão, portanto, imitando aos

saxtcos e obedecendo a Deus ! !

O sr. dr. Carlos de Eaet, porém, nem imita aos

sanctos, nem obedece aos anjos e nem se submette á

ordem de Deus ! E, o que é mais, nem obedece a sua

própria Egreja que, pelo concilio de Laodicea, decre-

tou o seguinte : — «Os christãos não devem abandonar
a Egreja de Deus e invocar os anjos, ou fazer ajuncta-

mentos, o que e' prohibido. Si algum for encontra-

do gastando seu tempo nesta idolatria secreta, seja

anathema, porque deixou a Nosso Senhor Jesus Christo

e se tornou idolatra.» Canon XXX do concilio de

Laodicea. Codex Canonum EcclEsia Universale. Edi'

ciado em latim, grego e ingle^ pelo rev. William Lam*
bert A. B.
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Diante deste acto do concilio, o culto dos sanctos

•e dos anjos é tres vezes maldicto : maldicto porque

usurpa um acto que só a Deus pertence : o culto ; mal-

dicto porque se oppõe aos mandamentos de Deus e aos

exemplos dos sanctos ; e maldicto porque está debaixo

do anathema do Concilio de Laodicéa, no anno 365.

Apesar dessa triplice maldicção, o sr. dr. Carlos

de Laet, talvez, ainda persistirá em render culto aos

anjos.

Pois persista ! Não poderá allegar entretanto, que

não houve um filho de Deus que o não convencesse da

verdade !

V

Citei nos meus artigos tres passos das Escripturas

Sagradas, onde, de modo claro e terminante, está reve

lado que para o céu ha um só caminho (Ev. S. João,

14:6) ;
que entre Deus e os homens ha um só mediador

(1. Timotheo, 2:5); e que diante do divino tribunal ha

um só advogado (1. S. João 2:1-?). Este único advo-

gado, mediador e caminho para o céu — è Nosso Se-

nhor Jesus.

A isto respondeu o sr. Carlos de Laet : — «Não

ha sinão um mediador necessário, indispensável, que

derramando o seu sangue preciosíssimo, resgatou a

humanidade . . . Quem o duvida ? Quem jamais o con-

testou entre os catholicos ? . . . «A Egreja Catholica

verdadeiramente só tem um mediador, que é Jesus

Christo, Salvador e Redemptor nosso, e sem cujos

méritos nenhuma graça ou favor poderiamos obter. Os

sanctos (todos os catholicos o sabem) não poderiam

por si mesmo conferir-nos beneficio algum. Nós lhes

pedimos que peçam por nós: ora, orate pro nobis.»

De modo que, para o sr. Carlos de Laet, Jesus é o

mediador «necessário»; Maria, os anjos e os sanctos —
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òs mediadores desnecessários ; Jesus o advogado «in-

dispensável»—Maria, os anjos e os sanctos—os «advo-

gados dispensáveis»
;
Jesus, o Salvador e Redemptor

cujos méritos justificam e salvam o pobre peccador —
Maria, os anjos e os sanctos—salvadores e redemptores

cujos méritos não podem justificar nem salvar a alma

de qualquer peccador.

Muito bem. Si assim é, si a Virgem, os anjos e

os sanctos são advogados e mediadores «denescessarios,

dispensáveis», e cujos méritos não podem alcançar a

salvação e redempção de pessoa alguma, para que, pois,

invocal-os ? para que recorrer a sua intercessão ? por

que o Concilio de Trento declarou que é bom e util in-

vocal-os ?

Não obstante, este seu sophisma, além de herético

perante o ensino e pratica de sua Egreja, é indigno,

sr. doutor, perante a Sagrada Escriptura.

A Palavra de Deus não auctoriza ao sr. doutor fazer

distincção de mediadores «necessários e desnecessários»,

«indispensáveis e dispensáveis», «mediadores de redem-

pção e mediadores de intercessão».

Essa distincção é falsa! A Palavra de Deus affirma

com a soberania que lhe é própria—a soberania da ver-

dade — que ha um só mediador entre Deus e os homens :
—

Jesus Ch visto.

Essa distincção do sr. dr. é um recurso de defeza

numa causa perdida. Eu altivamente o repudio por in-

digno e falso.

Indigno e falso é esse sophisma, tanto áluz da Sa-

grada Escriptura, como das doutrinas e praticas do

culto catholico

.

A Egreja Romana, em seu culto, ururpou de Nosso

Senhor Jesus Christo a mediação c:n prol dos

peccadores, pretendendo sacrilegamente concedera

aos sanctos e anjos e, especialmente, á Virgem
Maria.
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dade e deslealdade do sophisma do sr. dr. Eaet, nesta

discussão, como também a idolatria do culto e interces-

são dos sanctos, conforme o realiza a- Egreja Papal.

A Escriptura Sagrada ensina : — que somente Deus

tem o poder de perdoar peccados por Jesus Christo. Prova:—
«Porém si nós confessarmos os nossos peccados : Elie

(Jesus) é fiel e justo para nos perdoar esses nossos peccados
s

e nos purificar de toda a iniquidade (i Jipil. S. João,

Pois bem, na Egreja Romana, a Virg-em Maria, os

sanctos e os anjos, também &ão intercessores para obter

perdão de peccados. Prova : — «Ao cofiteor : — « Eu
me accuso diante de vós, ó meu nicrs, de todos os pec-

cados de que sou culpado. Me (sic) accuso delles em
presença de Maria Sanctissima. . .em presença de todos

os sanctos e de todos os fieis. . . e por isso peço e rog-o

a Sanctissima Virg-em e todos os Sanctos queiram in-

terceder por mim. (Diumal da Mocidade Chrístã, pag\ 46).

A Escriptura Sagrada ensina que os dons e as

graças procedem de Deus. Prova :
— Toda a dadiva por

extremo excellente e todo o dom perjeito desce do Tae das

Lu^es em quem não ha mudança nem sombra alguma de va-

riação.» Epistola de Thiago, 7.7.)
Q

. Paulo ensinou aos

corinthios que os dons procedem do Espirito saxcto (I

Cor. 12:3). E S. João ensina, no seu bemdicto Evan-

gelho,— « que a graça e a verdade foram trazidas por Jesus

Christo. (S. João, 1:17).

Pois bem, a Egreja Romana, pelos seus prega-

dores, ensina que a Virg-em Maria é o canal de todas as

graças. Prova : «Oração a Nossa Senhora : O' Maria mi-

nha Mãe Sanctissima ! vimos agfora ao começar este

Retiro lançar-nos aos vossos pés para alcançar por vossa

poderosa intercessão a graça de uma sincera conversão.

Sois o refugio dos peccadores e sua advog-ada juncto do

vosso adorável Filho . . . Mostrae-vos a nossa media-

neira, ó Maria Sanctissima ! não nos recuseis os dons
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preciosos de vossa misericórdia», fpags. 270 -271). «Salve

Virgem Mãe. Templo da Trindade, Fonte cheia de

graça e de verdade». (pag. 355) «Dispensadora imma-

culada de todas as graças». (Ladainha da Immaculada

Conceição pag\ 361).

«Recorramos, portanto, a Ella e offereçamos-lhe o

nosso coração com todos os affectos, porque não al-

cançaremos A VIDA DA GRAÇA SI NÃO TIVERMOS O SEU

auxilio» fpag. j24).

Depois desta asserção, recorde -se o sr. doutor

destas palavras do grande apostolo Paulo : — Elie

(Jesus) ê quem nos deu a vida quando nós estávamos mortos

em delidos e peccados».

Mas, para a Egreja Romana, «não alcançaremos

a vida da graça si não tivermos o auxilio de Maria» ! ..

.

Jesus, como deve saber o sr. dr. Carlos de Laet,

ensinou aos seus discípulos esta supplica do Poe Nosso

— e não nos deixes cahir em tentações, mas livra -nos do mal.»

A Egreja Romana, porém, ensina que : —«A de-

voção á Maria Sanctissima nos dá forças para comba-

termos o demónio, suffocarmos as paixões, anniqui-

larmos o vicio, agradarmos a Deus e, um dia, quando

a Providencia nos chamar á contas, resuscitarmos no

céu, triumphantes e gloriosos, entoando hymnos de

louvor, em companhia dos bemaventurados, ao Deus
trixo e uno, que nos deu uma tão extraordinária cre-

atura, sua mãe e nossa mãe, Maria Sanctissima (pag.

321).

Aqui, pois, não só a Egreja Romana equiparão

poder e graça da Virgem ao poder e u ' graça de Deus,

em fazer que o peccador não cáhia em tentações e seja

livre do mal, mas também ensina esta heresia : — que

â Virgem Maria é mãe de Deus Trino !

-
•" De maneira que- o catholico não sabe "quando a

Egreja Romana >é verdadeira ; si quando ensina pela

cartilha e cathechismosque Jesus, emquanto homem, tem
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mãe e não tem pae, e, emquanto Deus, tem Pae e NÀo

tem mãe
;
ou, agora, que ensina que Maria é Mãe do

Deus Triso ?

Os protestantes acceitam a doutrina da Cartilha :

Deus é o eterno : não tem mãe. Maria não é, portanto,

a mãe de Deus Trino. E 1

falcissima, é sacrílega simi-

lhante asserção.

Jesus disse a Pilatos : — «O meu reino não é deste

mundo». EUe, de facto, é o «Rei da Gloria». Diz o Evan-

gelista S . Marcos que Jesus foi assumpto ao céu onde

está assentado á direita de Deus (S. Marcos, 16).

Pois bem, a Egreja Romana também assevera que

a Virgem Maria é a Rainha do céu : — «Salve, ó Vir-

gem Mãe do céu Rainha».

Disse S. Paulo que, ao ser proferido o nome de

Jesus, dobrar-se-iam os joelhos dos que estão nos céus,

na terra e nos infernos. E S. João, no seu Evangelho,

ensina que Jesus é o Senhor dos céus e da terra,

«porque nada do que foi feito, foi feito sem Elie» .

Pois bem, a Egreja Romana attiibue a mesma so-

berania á Virgem Maria : — «Sancta Maria, Rainha

dos Anjos». «Rainha immaculada do céu e da terra».

(Diurnial da Mocdade pag. 351 e 361).

Disse Moysés : —Ouve 0 Israel, o Senhor nosso Deus ê

o único Senhor.

Pois bem, a Egreja Romana ensina e canta em
culto : — « Sancta Maria Rainha dos céus e se-

nhora do mundo». (Obr. cit. pag. 352).

E os catholicos eommummente chamam á Virgem;

— «Nossa Senhora».

Jesus disse : — «Eu sou a porta : Si alguém entrar

por mim será salvo. (5. João, iO:j).

Pois bem, a Egreja Romana faz a mesma asserção

a respeito da Virgem :
— «A Virgem Maria é a Porta

dos Sanctos». «Porta do Oriente da Sancta Cidade.

Porta do Céu». (Ubr. cit. pags. 353 —365).
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Jesus disse : — «O que crêr em mim tem a vida eterna

o que, porém, não cr êr, já está condemnado».

Por isso ensinou o apostolo S. Pedro :— «e não ha

salvação em nenhum outro (^Actos 4, versicuh 1 2).

Pois bem, a Egrej a Romana ensina que não é só

de Jesus que depende a salvação, como ensinou Christo,

Pedro e demais apóstolos. Não, a Virgem Maria é tam-

bém a salvação do peccador : a Virgem Maria é :
—

«Ancora immaculada da nossa salvação» «O' doce co-

ração de Maria sede minha salvação». (Obr, CU. pags.

362 e 376).

S. João apostolo escreveu por inspiração do Es-

pirito Sancto que Jesus é o advogado dos peccadores:

—«Filhinhos meus, eu vos escrevo estas cousas para que não

pequeis, mas si algum ainda peccar temos por advogado

para com o Pae— a Jesus Christo —j justo». S. João, 2:1).

Pois bem, a Egreja Romana ensina que a Virgem

Maria é — «Advogada immaculada dos peccadores».

(pag. 363).

S. João Baptista, vendo a Jesus disse :
— «.Eis alli

o Cordeiro de Deus que tira o peccado do mundo. «(S. Joãj,

1:29).

Pois bem, o mesmo affirma a Egreja Romana
quando na ladainha da Immaculada Conceição reza :

—

«Cordeiro de Deus, que tiraes os peccados do mundo,
rogae por nós». (Obr. Cd. pag. 363).

Disse S. Paulo que Jesus— era sacerdote segundo a

ordem de ÍMelchisedcc, sem principio nem fins de dia
;
(Heb.

6:20.7:17—28.

Pois bem, a Egreja Romana faz asserção similhante

a respeito da Vigem : — «Sem principio o Senhor vos

destinou Mãe do Eilho seu, como o qual vos creou. »

{Obr. Cit. pag. 352).

Deus appareceu a Moysés na Sarça Ardente, em
lloreb e disse-lhe : — Eu sou o Deus deAbrahão, de Isaac,

c de Jacob». (Êxodo 3:).
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Pois bem, a Egreja Romana canta uma Jaculatória

em que ha esta estrophe á Virgem Maria : — « Arca

preciosa, throno de Salomão

»

;
«íris formosa, Sarça da

Visão». (Obr Cit. pag. 354).

Segundo o Evangelho de Nosso Senhor Jesus, a

causa de nossa salvação a nossa eterna ventura, está

no infinito amor de Deus — «Deus tanto amou ao mundo

que lhe deu seu Filbí unigénito, para que todo o que nFJle

crer não pereça mas tenha vida eterna». (S João, y.16).

Pois bem, a Egreja Romana ensina que a Virgem

Maria é — a Causa immaculada de nossa ventura, Co-

lumna immaculada de nossa fé, Fonte immaculada do

amor divino !» (Obr. cit. Pag. 362J
São Paulo disse : — «Agora já não sou eu que vivo

mas é Cbris/o que vive em mim. Vara mim o viver é Qhrislo»

Pois bem, o catholico romano diz o mesmo em refe-

rencia á Maria, quando faz o seguinte acto de consa-

gração :«Acceitae a protestação que fazemos de viver

e morrer no vosso serviço.» (Pag. 297) «Quero d'ora

em diante fazer profissão solemne de vos pertencer sem

reserva alguma. (Obr. Cit. Pag. 332].

E, depois de tudo isto, vem o sr. dr. Carlos de

Laet, tão rezador dessas ladainhas, que já fez provavel-

mente todos esses votos, que já rezou contrictamente

tudo isso que ahi está transscripto
;
sim, vem o sr. dr.

Carlos de Laet impingir o seu recurso rabulistico de que

Jesus é o «mediador necessário» o «mediador indispen-

sável» ó «mediador de redempção» ! .. Pois bem, eu

quero saber quando o sr. doutor foi verdadeiro: quando

rezou tudo isso que acima está trãnscripto e que faz a

Virgem Maria causa da salvação porque sem ellá—-«não

alcançaremos a vida de graça,» — ou quando asseverou

que Jesus é mediador necessário, indispençavel, o me-

diador da Salvação- ? -

Claro está que sem ávida da graça não há salvação;

pra, esta vida não pode ser obtida sem o concurso de
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Maria; logo, a salvaçãj depende de Maria, está nas

mãos de Maria, Maria é, portanto, mediadora de sal-

vação !

Do parallelismo que acabo de fazer, rica eviden-

tissimo que na Egreja Romana, entre Maria e Deus,

não ha distincção !

E tanto isto tem impressionado o espirito de al-

guns sacerdotes que, no Amparo, Estado de S. Paulo,

o padre João Manoel fez esta asserção que, foi publicada

e que muito deu que faliar : — « A Virgem í\Caria só ê

menor do que Tteus, porque Deus deve ser maior do que

Ella /»

Eis ahi, sr. dr. Carlos de Laet, no que deu a utili-

dade do falso culto dos sanctos : — a mariolatria !

No Romanismo estão realizadas as palavras de Sào

Paulo : — «adoraram a creatura antes que ao Creador
}
que

é Deus bemdicto por todos os séculos »

Disse Jesus aos sadduceus de seu tempo : — « Er-

raes não sabendo as Escripturas nem o poder de 'Deus.»

Paraphraseando ao Divino Mestre, digo ao sr. dr.

Carlos de Laet : — Infelizmente, ainda o sr. doutor —
Errou, não sabendo o alcance das doutrinas de Roma

}
nem

o poder maldicto de sua idolatria.»

VI

Depois de destruir o sophisma rabulistico, e in-

sustentável mesmo á luz da theoria e da pratica do

culto catholico — quanto á distincção de mediadores

«necessarios»e «desnecessarios»«dispensaveis» e «indis-

pensáveis», «mediadores de intercessão» e «mediadores

de redempção» — quero hoje attender ao convite do

sr. dr. Carlos de Laet, quando escreveu : — «Trans-

porte-se commigo o sr. pastor áquella admirável festa

das bodas de Caná, e veja com que extremos de ma-

ternal piedade a Sancta Mãe de Jesus lhe pede que
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soccorra aos apuros da honrada família. E o Filho faz

o milagre, deferindo a supplica materna Houve acaso

nisso alg-um desrespeito á mag-estatica omnipontencia

do Filho de Deus ?»

E' extraordinário que um tão erudicto professor

de portug-uez, não obstante, ainda não saiba ler /. .

.

Têm-se dicto com razão :
-- a ig-norancia é má em

tudo. Ag-ora, póde-se dizer : — o fanatismo é mau em
tudo.

Si, por acaso, o sr. dr. Carlos de Eaet leu no

Evang-elho o caso referido, é de lastimar que s. s. dei-

xasse de lhe prestar a devida attenção, porque é muito

contrario á pretendida e herética doutrina da interces-

são e culto dos sanctos.

Eis a passag-em : — E ao terceiro dia celebraram-se

umas núpcias em Caná da Galiléa : e estava alli a mãe de

Jesus. E foi também chamado Jesus e os seus discípulos ás bo-

das. E faltando vinho, a màe de Jesus lhe disse : não tem

vinho. E Jesus lhe respondeu : — mulher, que tenho eu e tu

com isto r A minha hora ainda não chegou. Disse a mãe aos

serventes : — fa~ei tudo o que Elie vos disser. (São João,

2:1-5.)

Eis ahi o facto, segundo a narração evangélica de

S. João, sobre o qual o sr. doutor quer basear a doutri-

na herética da intercessão dos sanctos.

Mas, si fosse justa e sancta a intercessão de Ma-

ria, por que Jesus lhe respondeu : — «mulher, que

tenho eu e tu com isso ?»

Si fosse justa, sr. doutor, a doutrina romana que

s. s. quer justificar com esse passo da Escriptura,

outras teriam sido as palavras de Jesus : — « Sim,

minha mãe, reconheço a grandeza do teu coração com-

passivo, ante as necessidades desta honrada família.

Sim, minha bôa mãe, vou, sem demora, deferir a tua

valiosa intercessão, soccorrendo aos apuros desta fa-

mília.» Ah ! mas, pelo contrario, as palavras , de Jesus
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da não chegou a minha hora.

Mulher! Caso extraordinário! Jesus nunca se dirigiu

a Maria, dizendo : — minha mãe. Sempre, porém, a

chamou pelo nome significativo, quanto próprio e bello

—mulher.

Uma occasião estava Jesus ensinando, e vieram di-

zer-lhe \ —Eis ahi tua mãe c teus irmãos te buscam. E
Jesus respondeu : — Quem ê minha mãe e quem são meus ir-

mãos F Minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, são aquelles

que ouvem a vontade de Deus e a põem por obra. {Evangelho

de S. Matheus, 12 : 46-jo
)

Que explendida opportunidade não teve Jesus,

nessa occasião, para ensinar ao povo a confiar na Vir-

gem, como hoje fazem os catholicos que mais a invo-

cam, louvam e adoram do que mesmo a Deus !

Entretanto, não o fez, mas se aproveitou dessa

opportunidade para fazer sentir a grande necessidade

de pôr por obra a vontade de Deus !

Na cruz, Jesus se dirigiu á Maria e disse-lhe :
—

Mulher, eis ahi teu filho. E dirigindo se a João, lhe di^: —
Filho, eis ahi tua mãe. (S. João, iy : 26-27.)

Aqui, Jesus se dirige á Maria dizendo, — mulher,

ao mesmo tempo que diz a João :
— «eis ahi lua mãe.»

Esta insistência de Jesus em assim denominar

aquella que fora escolhida para ser a mãe de sua natu-

reza humana, é bastante significativa, — e, por si só,

se levanta como solemne protesto contra o uso roma-

nista de chamar a Virgem Maria — V\Càe de Deus.

Jesus, assim, pela sua presciência, já estava com-

batendo a Mariolatria da Egreja Catholica Romana.
As palavras de Jesus não protestam somente

contra a invocação mariola/rica , ellas directamente

combatem a doutrina herética da intercessão dos san-

ctos : — íftCulher, que tenho eu e tu com isso ? ^4 minha

hora ainda não chegou.
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Estas palavras de Jesus, como que significam :
—

Mulher, quando chegar a hora para eu agir,

attestando o meu infinito poder e caridade, não é neces-

sário que tu intercedas em favor desta «honrada fami-

lia» para que eu a «soccorra» em seus «apuros.» Mulher,

ainda não chegou a minha hora para eu encetar as pro-

digiosas evidencias do meu divino poder, comprobató-

rias da minha missão messiânica. Mulher, ainda não

chegou a minha hora : Eu, como Deus, sei os momentos

próprios, precisos, para agir em soccorro dos que so-

rTrem, minorando ou aplacando os seus soffrimentos,

livrando-os de vexames opprobriosos, dando-lhes o soc-

corro de minha graça, como seu Deus e Salvador.

Mulher, ainda não chegou a minha hora : tu pensas

que me são occultas as necessidades, as affiicções des-

ta familia ? Não, tudo percebo claramente. Com o meu
olhar sondo os pensamentos os mais recônditos da

alma do peccador. Si ainda não agi, é porque não

chegou a minha hora. E quando esta chegar, eu, que

venho dar a minha vida em resgate de muitos, que ve-

nho realizar o infinito amor de Deus, na salvação do

peccador, não necessito de tua intercessão para cum-

prir o bem, para praticar actos de misericórdia. Mu-

lher, ainda não chegou a minha hora.

Maria, logo que ouviu estas palavras daoueuuE

que ella mesmo chamou Deus meu Salvador, confirmando

as palavras da magnifica quando, agradecida, se con-

fessava ao Senhor por ter posto os olhos na baixe~a de sua

escrava, — disse aos circumstantes :
— fa^ei tudo o que

Elie vos disser.

Estas palavas constituem o único preceito de

Maria registrado no Evangelho e ordenado aos ho-

mens. Este preceito é obedecido pelos protestantes,

mas, pelos catholicos romanos, é calcado aos pés !

Sim, fa^ei tudo o que Elie vos disser. E o que ensi-

nou Jesus ?
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Jesus ensinou : — Eu sou o caminho, a verdade e a

vida : ninguém vem ao Tae sinão por mim. Eu sou a Poria,

si alguém entrar por mim será salvo. (S. João, 10 : ip.)

«A Egreja Romana, porém, ensina que Maria é

a Porta do Céu, de quem depende a vida da graça».

Disse Jesus : — Deus ê espirito e em espirito e verd ide

ê que o devem adorar aquelles que o adoram. (S. João, 4:24.)

A Egreja Romana, porém, ensina que é bom e

util adorar a Deus por meio de imagens.

Jesus disse : — Não é o que entra pela bocca que fa~

immundo o homem. . .

A Egreja Romana, porém, ensina que é peccado

comer carne durante os dias de jejum. Salvo, si o bom
catholico lembrar-se de comprar uma bulasinha ! . . .

Então, o peccado desapparece ante a poderosa influ-

encia do dinheiro ! . . .

Jesus disse : — E quando oraes não falíeis muito,

como fa~em os gentios.

Pois pensam que pelo muito fallar serão ouvidos. Aão

queimes parecer- vos com elles* (5. Matheus, 6:7.)
A Egreja Romana ensina justamente o contrario»

O pobre penitente sahc do confissionario, ás vezes»,

cm o compromisso de rezar 100 Padre-nossos ! !

Bom catholico é aquelle que todos os dias reza o seu

rozario de quinze mysterios : cada mysterio contém um
Fadre-Nosso ; um Gloria^Patri e dez Ave-Maria : isto

é — lcSO orações ! !. . . O resultado dessa rezaria sem

fim, é o rozario andar no pescoço e o coração vasio do

sentimento da oração ! Hoje, são raros os catholicos

que se lembram siquer de fazer o «pelo sigilai»,

antes do deitar ! Da piedade catholica.» .. nem O

«signal»!!. ..

Jesus disse : — O meu reino não t deste mundo.

Oh ! por isso é que não está o seu saneto vigário — o

Papa ! Não se consolou ainda S . Sanctidade com a de-

sastrada perda de 20 de setembro de 1870, que o des-
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pojou do throno e do poder real sobre os Estados Pon-

tifícios ! . . .

Jesus disse : — Examinae as Escripturas, pois julgaes

ter ncUas a vida eterna, e são ellas que dão testemunho de

mim. (5. João, S'-39 )

Mas a EgTeja Romana muita fogueira ateou para

queimar milhares de volumes da Palavra de Deus e

até dos seus leitores ! Por toda a parte, e até o sr.

dr. Carlos de Laet, propalam os sacerdotes romanos

que as Biblias são falsas, e truncadas, e isto, para o

povo não as ler. No sertão de nossa terra, os missionai i-

os fazem, durante as suas missões, fog-ueiras de livros

evangélicos, Novos Testamentos e Biblias ! Para lere

examinar a Sagrada Escriptura é preciso uma licença

especial do bispo ou do papa : mas, não sei quanto

custa em dinheiro
;

sei, porém, que, no Brasil, são

muito raros aquelles eathnlicos que g-osam desse privi-

legio.

Creio mesmo que o sr. dr. Carlos de Laet não

pediu ainda licença para ler a Biblia, e, por isso, as

citações que s. s. tem feito são de terceira mão. Eis

ahi a razão de seus erros, e de suas heresias.

Oxalá que s. s. brevemente se liberte de tão mons-

truosa escravidão

.

Jesus disse que possuia poder de perdoar pecca*

dos ; morreu para redimir o peccador dos seus

peccados, e, por isso, S. João ensina que — o sangue de

Christo nos purifica de todo o peccado. (IS. João,

i

Na Egreja Romana, porém, tudo redime de pecca-

dos ! O catholico confessa á Deus, á Maria, aos anjos,

aos patriarchas, prophetas, apóstolos, a todos os san-

ctos e até ao padre que, mesmo sem procuração bas-

tante, declara solemnemente, em nome de todos os

seres a quem o catholico se confessou : — «Eg"o te ab-

solvo . , . »
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Mas isso ainda não é tudo : ha certas orações que

obtêm indulgências por 40 dias, por 100 dias, e ate in-

dulgências plenárias de peccados veniaes !

Uma visita a um cruzeiro : 40 dias de indulgên-

cias ! Visitas aos lograres sanctos ou ás sanctas reli -

quias : indulgências ! indulgências ! Rezar devota-

tamente um rosário de quinze mysterios, por intenção

de uma alma, oh ! indulgências ! indulgências ! cal-

mantes ás pennas purgatoriaes ! ! . . . Ah ! e a missa ?

Isso, então, é um prodígio ! Por ellas as almas são

libertas das chammas do Purgatório ! ! . . .

Agora, si no Romanismo tudo absolve peccados,

também é certo que cousa alguma consegue, de facto,

o perdão dos peccados !

Na verdade, eu tenho realmente dó do futuro do sr.

dr. Carlos de Eaet, pois que não é lá dos melhores,

mesmo segundo a sua fé, apesar de sua grande confi-

ança na intercessão dos sanctos e, especialmente, da

Virgem.

Sim, eu sei que s. s. é muito catholico, e que,

como tal, naturalmente, muitas vezes se confessa, jejua,

faz penitencias, ouve muita missa, faz mez de Maria,

cm sua própria casa, cumpre suas promessas e, com
certeza, terá muita liberalidade para com as instituições

de caridade, irmandades, etc. Já tem, talvez, feito o

uso dos seis sacramentos de sua Egreja. Estou certo

de que, quando ficar doente, e se julgar em perigo de

vida, s.s. ha de confessar-se, ser ungido, e,ao agonizar,

ha de ouvir rezar o officio dos agonizantes segundo o

qual todos os seres do céu virão para receber sua

alma. . . Creio mesmo que, depois de morto, será so-

lemnemente recommendado, para a sua boa alma ir

direitinha para o reino da gloria !

Mas, apesar de tudo isso, desconfio muito que s. s,

não alcançará o reino da gloria tão cedo !, . . Talvc
restem alguns peccados veniaes !... E quando s. ã-,
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pensar que subirá para o céu, s. s. muito desamponta-

damente cahirá no... Purgatório ! !...

Ah ! e para s. s. livrar-se desses tachos purifi-

cadores . . . tem que ver ! ! . . . Será preciso missas de

sétimo dia, missas de trigésimo dia, missas de anniver-

sario, missas de centenário ! E isso mesmo não sei si

será sufficiente ! . . . Consta que ha pouco tempo foi

que a mulher de Pilatos sahiu do Purgatório ! ! . . . La
esteve 1900 annos !... Ora, si s. s. toma este logro !...

com certeza isso não lhe será muito agradável !! Com-

tudo, é bem possivel ! . . .

E' facto, quanto mais catholico, mais missas, isto

é, mais no profundo do Purgatório cahe o desgraçado

romanista ! . . . Todos os actos de sua devoção, todas as

penitencias que praticou ; todos os sacramentos que re-

cebeu ; todas as absolvições que lhe concederam ;

todas as intercessões dos sanctos de que se soccorreu
;

tudo isso de nada lhe valeu !

No Purgatório se evidencia a completa nui>

LIDADE DO ROMAN ISMO !

E porque ?

Porque o Romanismo, em vez de obedecer á

Maria quando disse Fa~ei indo o que Elie vos disser,

tem calcado aos pés os mandamentos de Jesus, para

realizar doutrinas c mandamentos de homens !

Assim, pois, sr. doutor, a licção das bodas de Caná

de Galiléa é muito outra do que aquella que s. s. erra-

damente, hereticamenle, quiz deduzir : — ella proclama

que nos actos soberanos de Jesus, não necessita Elue

de intermediários ; ella ensina que Jfsus tem a sua

«hora de agir», segundo o seu divino beneplácito
;

ella, emfim, revelia que Jesus repelliu a intercessão de

Maria, quando disse :

—

Mulher, que tenho eu e tu com

isso ? fAinda não chegou a minha hora.

Infeliz e lastimosamente o sr. doutor. . . erra, não

Sabendo as Escripturas nem o poder de Deus !,..
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VII

Demonstrado cabalmente que todas as citações das

Sagradas Escripturas, em prol da intercessão e culto

dos sanctos e dos anjos, absolutamente não procedem,

mas, pelo contrario, condemnam terminantemente essa

idolatrica heresia catholica romana, encetarei hoje a

refutação das disparatadas explicações, apresentadas pelo

sr. dr. Carlos de Laet, sustentando a possibilidade

dos sanctos conhecerem, ouvirem e verem aconteci-

mentos terrestres.

Na primeira serie de artig-os, o sr. doutor escreveu:

Cide que modo aos sanctos se façam conhecidas as nossas

preces, eis o que não podemos determinar.

«Ai de nós ! na mesquinhez e contingência da nossa

razão, só podemos saber dessas questões o que Deus se

dig-nou de revelar-nos.

»

Destas palavras tirei estas conclusões :

1? Não pode o catholico romano determinar de que

modo aos sanctos se façam conhecidas as suas preces.

2? Essa ignorância é devida ao facto de Deus não

ter revelado sobre isso cousa alg-uma.

Pois. . , me eng-anei !

O sr. dr. Carlos de Laet, não obstante continuar

«íla mesquinhez e conting-encia da razão», determinou

que um dos modos pelos quaes aos sanctos se fazem

conhecidas as orações dos catholicos, é aquelle indi-

cado pelo Cardeal Newman, quando affirmou da Vir-

g-etn o seg-uinte : — «Não precisa ella ouvir-nos por

qualquer poder innato ou dom pessoal
;
porém pela

manifestação que Deus lhe faz das preces que a ella

endereçamos».

Consequentemente, o sr. dr. affirmou, com o

Cardeal Newman, que o modo de se tornarem aos

sanctos conhecidas as orações romanistas — é me-
diante Deus.
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Mais : s. s. reconheceu — que não era necessário

que os sanctos ouvissem as orações, ou as conhecessem

por um dom ou poder pessoal, mas — mediante a re-

velação de Deus.

Eu, por minha vez, demonstrei, e até illustrei com
uma innocente comparação, que melindrou o sr. doutor,

como a pretendida explicação do sr. cardeal reduzia

Deus ao ridiculo papel de um porta-recados.

Ora, si um dos motivos para soccorrer-se o catho-

lico da intercessão dos sanctos é sentir-se indigno de

chegar directamente a Deus, como poderá alguém, que

possua um pouco de bom-senso, acceitar a explicação

de Newman que rebaixa o CrEAdok ao humilhante pa-

pel de um porta-recados de miseráveis peccadores ?

Replicando, respondeu-me sophisticamente o sr.

doutor : — «Deus bem devera sabel-o, um homem que

lê as Escripturas não precisa dialogar com os seus

sanctos para manifestar-lhes o que em sua infinita sa-

bedoria julgasse convinhavel que elles soubessem.»

Ora, a questão não é si Deus mantém dialogo* com

os sanctos ou não. O que eu desejei frizar bem foi o ridi-

culo da explicação de Newman, que faz do Creador um
porta-recados de peccadores ; e mais, que os sanctos não

só não conhecem nem ouvem as orações romanistas, mas

também não possuem dons pelos quaes possam conhecer

e ouvir as supplicas dos catholicos

.

Ora, si a Virgem Maria, «a rainha do céu e so-

berana do mundo», no dizer da Egreja Romana, não

sabe, não conhece, não vê, não ouve, directamente,

pessoalmente o que se passa na terra, quanto mais não

deverão ignorar os outros sanctos que lhe são infe-

riores ?

Conseguintemente, os sanctos directamente, pes-

soalmente não sabem, affirmou o sr. dr. Carlos de

Laet, das orações que se lhes fazem na terra.

Entretanto, na tréplica, s. s.
,
apresenta uma outra
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explicação do mysterioso facto, apesar de continuar

ainda s. s. «na mesquinez e contingência da razão.

*

Fez-lhe a revelação o sr. Thomaz Butler.

EU-a :

— «O inspirado auctor dos Psalmos, alludindo ás

glorias celestes, emprega uma phrase digna de medi-

tação : — Torque em ti, Senhor, está a fonte da vida ; e no

teu lume veremos o lume fPsalmo XXXV). Não podem

pois, os sanctos no céu ver no lume de Deus quanto

queira Eixe revelar-lhes ?

E quem pode dizer até onde se estende a luz da

sciencia que no céu illumina os bemaventurados ?»

Portanto, para o sr. Thomaz Butler e o sr. dr. Car-

los de Laet, lá no céu, Deus transmitte aos sanctos os

conhecimentos das sciencias naturaes, sociaes e espiri-

luaes, fazendo-os reflectirem no lume de sua divina

magestade.

Antes de illustrar esta explendida, explicação, é

bom saber-se como explica este passo do Psalmo, o

Padre Antonio Pereira de Figueiredo.

«E no teo lume veremos o lume.— Os theologos ex-

plicam assim : E pelo lume da g-loria, que tu produzirás

nos espiritos bemaventurados, veremos nós o lume in-

creado oue És Tu. Alguns padres, depois de Origines,

lêm assim : E no Verbo que é lume, te veremos nós a

Ti que és o Pae dos uumES, Pereira». (Biblia Catholica

Romana vol. III. nota ao Psalmo XXXV versiculo 10).

Eis ahi, sr. doutor, as duas explicações acceitaveis

dos theologos e padres romanos ; eis ahi a explicação

daEgreja Romana. E, segundo as auctoridades de sua

grey — o lume divino revela— o mesmo Deus ou Jesus

Christo que nol-o deu a conhecer» . Não revela, portanto,

as orações dos romanistas aos sanctos

.

Agora, a interpretação do sr. Thomaz Butler, ir-

reflectidamente esposada por s. s., é muitissimo ridí-

cula !
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Ella me faz lembrar o moderno systema de annuri-

cios por meio da lanterna magica \

Lá, na tela, atravez do lume, se estampam os di-

zeres dos annuncios que os interessados tomam nota.

Assim, para o sr. dr. Carlos de Laet, lano céu, atravéz

do lume divino, se estampam as tristes scenas terrestres

nas quaes os fieis devotos do Romanismo, angustiosos,

afflictos das misérias humanas appellam para os sanctos

do céu! Estes, em contemplando as criticas circumstan-

cias dos fieis, alli tão fielmente detalhadas, immediata

quão sancta, dedicada e intercessoriamente se empe-

nham juncto de Deus para que o divino soccorro baixe

gracioso sobre os seus devotos !. ..

E, assim sendo, o sr. dr. Carlos de Laet e o sr.

Butler transformaram o lume da mag-estade divina num
estupendo, isensível, mas sensibilisante cinemato-

gràpho ! . .

.

E depois deste sacrílego eommento,com um sério

dig^io de lastima, assevera muito ancho o sr. dr. Carlos

de Laet : — «Creio sr Pastor que estas levantadas fsic)

cogitações (sic) assáz respondem as suas facécias

(chij ! . .

.

«Facécias ! éde s. s. que, sabendo destas estu-

pendas, tão g-loriosas quão sanctas explicações, entre-

tanto affirmasse : — (ide que modo aos sanctos se façam

conhecidas as nossas preces, eis o que nós não podemos

DETERMINAR» . ,

.

Estesr. dr. Carlos de Laet, é, na verdade, um
polemista de força ! . . .

S. s. depois de declarar que não podia determinar

Como aos sancto se faziam conhecidas as suas preces
;

depois de s. s. determinar que ellasse tornavam conhe-

cidas dos sanctos, não porque estes possuissem dons

pessoaes, não porque as conhecessem directa e pes-

soalmente, mas mediante Deus
;
depois de s. s 4

confessar com o sr. Thomaz Butler que os sanctos
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conhecem e vêem as tristes supplicas e circumstancias

dos romanistas mediante a luz da magestade divina,

então transformada num original cinematographo ;

sim, depois destas sapientissimas quão sacrílegas explica-

ções, não satisfeito ainda com a sua consciência de ul-

tramontano, resolve apresentar mais uma explicação,

a terceira ... do mysterioso facto ! . .

Deram oiigem a esta nova explicação, as minhas

palavras quando disse, que sendo os sanctos creaturas

e, por isso, limitadas, não poderiam, estando no céu,

ser presentes na terra, para conhecer as supplicas que

lhes dirigem os romanistas.

A isto respondeu o sr. dr. Carlos de Laet :
—

«Esta objecção não procede por numerosas razões e

tantas que somente se me depara dificuldade em com-

pendial-as

.

1? Porque mesmo em vida os sanctos com serem

creaturas, e, portanto, limitadas, podem, querendo

DEUS,t'£ro quese passa emlogares differentes daquelles

em que se acham. Prova disto nós temos no livro IV,

dos Reis, cap. V, onde se narra que o Propheta Elyseu

viu quanto se havia passado entre Gieze e Naaman . . .

«O mesmo propheta conheceu, estando ausente, tudo

que se disse no conselho secreto do rei da Syria o qual

por isso suspeitou de traição os seus amigos . . .

« Em o Novo Testamento, da mesma sorte, (Actos

V.) vemos como S. Pedro conheceu a fraude de Anna-
nias e Saphvra ...»

Lendo isto, os leitores julgarão o sr. dr. Carlos de

Eaet em completa contradicção comsigo mesmo e com
o seu cardeal Newman que asseverou que a Virgem
Maria «não precisa ouvir-nos por qualquer dom pessoal:

ella conhece pela manifestação que Deus lhe faz das

preces que a ella endereçamos. E, agora, o sr. doutor

assevera que Elj-seu viu, que Elyseu, estando au-

sente, conheceu segredos, e que S. Pedro também
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.

conheceu o plano secreto e fraudulento de Annanias
e Saphyra !

Portanto, deveria concluir o sr. doutor: «Si estes

sanctos emquanto vivos possuiram estes dons pessoa cs,

quanto mais, querendo Deus, não os poderão gozar

lá nas alturas do céu ?»

Conseguintemente, o sr. doutor, com este argu-

mento bíblico, derrotou-se a si mesmo e ao seu mestre

cardeal Newman ! ! . . .

Imaginem, porém, os leitores a decepção minha

quando, depois daquellas citações, encontrei esta con-

clusão : — «Ora bem, si Deus REVELOU aos seus

servos, aos sanctos, emquanto vivos, na terra o conheci-

mento tão exacto c circumstanciado do que se passou

na ausência delles, porque, com análoga revelação,

não favorecerá a esses outros servos bem-queridos

quando estejam no céu ?»

Logo, sr. doutor, si Deus foi quem revelou o que se

passara entre Naaman e (xiezi, segue-se que Eíyseu

não mu, como s. s. inconsideramente asseverou.

Logo, sr. doutor, si Deus, reVelon o que se passou

no conselho secreto do rei da Svria, segue-se que

Elyseu não o ro/z/j^/í por um dom pessoal como s. s.

insinua.

Logo, sr. doutor, si foi por especial revelação do

espirito sancto que Pedro conheceu a fraude de Anna-

nias e Saphyra, segue-se que o Apostolo emquanto

vivo, na terra, não possuiu o dom telepathico.

Logo, sr. doutor si Deus pode assim revelar aos

sanctos nos céus o que se passa na terra, segue-se que

elles não estão presentes e não conhecem pessoalmente

as preces romanistas e, conseguintemente, a objecção

minha permanece incólume.

Logo, sr. doutor, s. s., querendo tirar uma con-

clusão
,

esborrachou-se com outra que lhe foi ad-

er sa t . i.o'?fl >
. wr ... .

....
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Logo, sr. doutor, s. s. não somente não sabe

ler a Escriptura, mas desorientado com a herética

intercessão dos sanctos, já não sabe mais o que

diz !

Não resta duvida, este sr. dr. Carlos de Laet é

um polemista de força ! . . .

2? Outro argumento, para destruir a objecção,

minha s. s. foi buscar em uma passagem de São

Paulo, citada por Sancto Agostinho : — «quando eu

era menino, fallava como menino... mas, depois, que

cheguei a ser homem, dei de mão ás cousas que eram

de menino.» . . .

E depois disto, diz o sr. doutor : — «Nenhuma ob-

jecção pôde invalidar esta grande verdade: que no céu,

como na terra aos sanctos do Senhor é dado conhe-

cerem as misérias dos peccadores.»

Os leitores não comprehenderam a relação da

citação de S. Paulo, quanto á questão? Nem eu !

Qual ! . . o sr . doutor ainda não deu de mão ás

cousas que eram de menino ! . . .

3 o Sem demora passarei a terceira prova de que

os sanctos do céu estão presentes na terra, e, por-

tanto, conhecem pessoalmente as misérias dos pec-

cadores .

« Por ultimo, 3* razão, claro é por muitos passos

das Sagradas Lettras, que os espiritos infernaes, aos

demónios, são notórios muitissimos successos que oc-

ccrrem neste mundo. Prova : — o que se lê no livro

de Job, cap. II, 1-3 : — «E aprescntando-sc diante do Se-

nhor, veiu também Satana~ entre elles e po~-se na sua presença.

—E disse o Senhor a Sa'ana^: — Donde vens tu ?— Elie

respondeu dizendo — Girei a terra e andei-a ioda».

«Pedro, outrosim, nos adverte contra o demónio :

— «Sede sóbrios e vigiae ; porque o diabo vosso adversário

anda ao redor de vós, como um leão, que ruge, buscando a

quem possa tragar.» (I Ped. i-S).



— 112 —

«Bem, logo aos demónios (não o pode negar o se-

nhor protestante que admitte a verdade desses passo
)

permitte Deus que perccorram a terra, e que tentem

aos homens que elles desejam arrastar ao abysmo . . .

Mas, quando aos espíritos do mal isto se concede, po-

derá sensatamente alguém conceber que análoga pre-

rogativa não seja por Deus concedida aos anjos bons e

aos sanctos ?»

Arre ! até que emfim o sr. doutor rompeu com as

conveniências, o se revoltou contra o cardeal Newman
Thomaz Butler, theologos, commentadores romanos...

e contra si mesmo !!!

S. s. que tinha concordado com as auctoridades

catholicas, affirmando que os sanctos não vêm, não

ouvem e não conhecem por qualquer dom pessoal o que

vac pela terra; s. s. que affirmara com as auctori-

dades respeitáveis de sua Egreja, que os sanctos no

céu sabem das preces romanistas porque Deus, ora,

como um porta recados, ora, como um fiel cintmatogrdpho

lhes revelava; s. s. que francamente asseverou que NÃO

podia determinar o modo pelo qual aos sanctos se

fazem conhecidas as preces que lhes são dirig-idas,

agora— fora da ((mesquinhez e contingência da razão»

— com argumentos biblicos, com uma sensate~ admirável,

com uma clarividência jesuitica, resolve todas as diffl-

culdades, até então mysteriosas, e conclue : — ora, si o

Diabo pode percorrer a terra para tentar, porque razão

a Virgem Maria, as onze mil virgens, todas as virgens

sanctas, todos os prophetas. todos os apóstolos,

todos os martyres, todos os sanctos e todos os

anjos bons não podérão também percorrer a terra para

soccorrerein aos catholicos romanos em suas an-

gustias ! ?

Ag-ora, já que tão sensatamente, o sr. doutor chegou

a esta maravilhosa conclusão, força é que s. s. con-

tinuando fora da «mesquinhez e contingência da razão»
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— continuando na posse e g*oso de tào Incida sen-

satez, tire estas outras conclusões :

7 o
. Mudança da corte celeste para a terra l

Sim, até aqui a Egreja sempre ensinou que os

sanctos, fallecidos e canonizados, estão no céu. Ag-ora,

porém, em vista da sensata conclusão do sr. dr. Laet,

segue-se que elles se mudaram cá para a terra : estão

percorrendo o mundo incessantemente, noite e dia !

Ora, si os diabos noite e dia percorrem a terra,

porque os sanctos não a percorrerão também ?

Si os diabos, quaes leões furiosos, rodeiam os

peccadores porque, similhantemente, não rodearão

aos catholicos, socorrendo-os, a Virg-em Maria e os

sanctos ! ?

Portanto, si os demónios percorrem a terra, noite

e dia, si os demónios estão sobre a terra, seg-ue-se

mui sensatamente que a Virg-em Maria, os sanctos e

o< anjos também estão percorrendo a terra, também

estão sobre a terra ! !...

2? E' preciso modificar o ritual da Êgrcja Romana :

onde se disser ((Virg-em Maria que estás no céu» leia-

se a Virg-em Maria que percorres a terra» ; onde ler-se:

«sanctos que estáes no céu, rog-ae por nós» leia-se :

sanctos que giraes a terra, rog-ae por nós !...

3°. E' preciso dar-se a razão de um facto que, até

aqui, não tem sido explicado:—muitas orações e promessas

não serem attendidas. Sim, é preciso declarar que os

sanctos não podem, por maior velocidade que desdobrem,

acudindo aos seus devotos, attender a todos, ao mesmo
tempo !

A Virg-em Maria, invocada sob tantos nomes tão

diversos, quão exquesitos, e até mesmo ridiculos, apesar

de todos os seus esforços, por mais que vôe, não pôde,

coitadinha, attender a todos !

Ha muito, que ella, segundo a explicação Laeticâ

já não pára um instantinho no céu ! ! . .. Coitada ! . . ,
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já não está mais no céu ! . . . Está percorrendo a teria,

noite e dia ! ! . . .

4? Já que o sr. dr. Carlos de Laet teve coragem

de romper com as auctoridades da egreja, vá, além,

nas azas de sua maravilhosa . . sensafc~ !

Sim, declare que esse rompimento de relações, que

essa mudança da corte celeste, não foi somente para

s. s. poder explicar a herética doutrina da intercessão

dos sanctos mas porque, segundo a lógica dos factos ro-

manistas, a intercessão dos sanctos se tornou necessária —
porque a de Jesus Çbristo, que é Deus, não é sufficiente.

Sim, tornou-se necessária a invocação dos espiritos

celestes ; tornou-se necessário que os sanctos possuam

não só o dom espirita de telepathia, mas até assistam

pessoalmente aos catholicos romanos em visões, em ma-

ravilhosas appariçòes, em corpos etbereos, tornando assim

os catholicos verdadeiros médios videntes, porque Jesus

Christo e sua Divina Palavra não convêm, e, por isso,

não bastam á Egreja Papal !. .

.

Fóra da «mesquinhez da contingência da razão»,

tão lúcida se tornou a sensate^ do sr. dr. Carlos de Laet

que s. s., na faina de defender o Romanismo, foi genu-

flecto, pedindo luzes, baterás portas do Espiritismo !...

Para s. s. os sanctos e anjos nada mais são que

espiritos errantes que percorrem a terra. . .

Aos senhores espiritas, apresentando o novo illumi-

nado, peço que caridosamente delle tomem conta, para

que, porventura, não lhe aconteça ainda alguma cousa

peior.

VIII

Fiz entrega do novo illuminado, o sr. dr. Carlos

de Laet, aos srs. espiritistas. Não posso, entretanto,

permittir que se inicie o neophyto nas praticas anti-

christãs do Espiritismo, sem que lhe demonstre mais
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uma vez que, á luz da Divina Revelação — os morlos,

sanctos ou condemnados não têm communicação
)
relação algu-

ma com os vivos.

Não resta duvida que, sob este ponto de vista, o

Romanismo e o Espiritismo estão de mãos dadas :
—

- a

intercessão dos sanctos nada mais é que um systema es-

pirita papal, em que se ensina que os sanctos mantêm
communicação com os vivos, já ouvindo e deferindo

supplicas, já apparecendo aos romanistas em visões e

com elles confabulando.

As «nossas senhoras bem apparecidas», a «Senhora

de Lourdes», as visões de Bernadette, de Sancta The-

reza, de Maria Lacoque, de Sancta Catharina, de San-

cto Antonio, de Affonso de Ratisbona e de muitos e

muitos frades, freiras, etc, são as provas incontestá-

veis do Espiritismo Catholico Romano.

Allan-Kardec sahiu, se me não engano, do grémio

romanista, ao qual pertenceu desde a infância. Aqui, nesta

Capital, e em todo o Brasil, o Espiritismo se tem de-

senvolvido extraordinariamente entre os adeptos do Ito-

manismo, sem que, por isso, deixem de fazer parte das

irmandades, baptizem seus filhos na Egreja Papal, man-

dem dizer missas, sejam festeiros, etc. Familias, e mes-

mo padres romanos, se entregam ás praticas do Espiri-

timo, sem que, por isso, molestem aos srs. bispos e vi-

gários.

Incontestavelmente, o Espiritismo não prejudica o

Romanismo. Antes, pelo contrario, muitas vezes as

almas evocadas nas sessões espiritas, pedem missas. . .

que solemne e caridosamente se realizam nos altares da

Egreja Romana, em suffragio daquelles erráticos Es-

píritos.

Para o sr. dr. Carlos de Laet, dr. Felicio dos San-

ctos e auctoridades catholicas romanas, os pretensos

espiritos que surgem nas sessões dos espiritas são — de-

mónios. Pois bem, esses demónios têm sido suffraga-
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dos por muitas missas ! ! Esses demónios são catholi-

cos romanos, irmãos na fé do sr. dr. Carlos de Laet :
—

elles crêm na missa ! ! . . .

De modo que o sancto sacrifício do altar, isto é, o

sacrifício de Jesus Christo, corpo, alma, divindade,

tão perfeito e tão real como está no céu, segundo a fé

papal, tem sido offerecido, com toda a contricção, cari-

dade e fé, em suffrâgio dos demo

\

t

ios ! !. . .

Apesar deste facto estupendamente sacrileg-o, não

consta que os senhores bispos baixassem circulares ao

clero, prohibindo-lhes rezarem missas a pedido dos es*

piritas.

De onde se conclue que, tacitamente, existe entre

espiritistas e romanistas a mais cordial fraternidade.

Não admira, pois, que o sr. dr. Laet, continuan-

do a progredir na piedade romanista, um dia, venha a

ter a ventura de ver visões, como outr'ora teve um irmão

da confraria de São Francisco Xavier : — tenha a visão

da escada branca, no alto da qual estava a Sancta Vir-

g-em Maria, e a da escada vermelha, em cujo cimo es-

tava Jesus Christo. As almas que tentavam subir pela

escada vermelha dificilmente cheg-avam mais ou menos

ao meio e cairiam ; mas as que tentavam subir pela es-

cada branca lepidamente a g-algavam até ao alto, onde

estava a Virg-em, que as recebia e as entreg-ava a Jesus

( hristo !. . Continue o sr. doutor com os seus retiros

espirituaes e brevemente, com os olhos que a terra ha

de comer, verá pessoalmente, directamente a Virg-em,

mostrando o coração aureolado, atravessado por um
ou sete punhaes ; verá a Virg-em com o Menino Jesus

;

verá a Virg-em cm grutas, em thronos, e descendo ao

Purg-atorio, ou, em throno glorioso, sentada no céu !

Verá a Virg-em com vestes diversas, cabellos, olhos e

pelle de cores também diversas, conforme fôr o seu

estado patholog-ico . E não será só a Virg-em Maria.

Verá Jesus menino, Jesus-homem, Jesus mostrando o
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coração,, ou verá somente o coração de Jesus ! E verá

ainda muitas outras cousas o sr. doutor, ficando s. s.

um sancto médio vidente dos mysterios da Egreja Papal !

Os christãos evangélicos, protestantes, não têm

taes visões. Elles, como S. Paulo, asseveram :
— Nós

andamos por fé, e não por visão. E jamais se esquecerão

das palavras de Nosso Senhor Jesus, quando disse a

Thomé : — Tu creste porque viste; beniaventurados os que

não viram e creram

.

Como o sr. doutor é romanista, e prefere a doutrina

papal á de Jesus Christo, não admira que fosse genu-

flecto bater hereticamente ás portas do Espiritismo,

pedindo luzes para defender a doutrina rom; 1

. nista da

intercessão e culto dos sanctos

.

A caridade, porém, não me permitte consentir que

0 sr. dr. Carlos de Laet se enverede por esse caminho

maldicto. E, por isso, eis-me aqui para mais uma vez

provar que os mortos não têm reeação ou commuxi

CAÇÃO ALGUMA COM OS VIVOS .

E não me venha dizer o sr. doutor que, si os san-

ctos da Velha e Nova Dispensação tiveram visões e

revelares, por isso, hoje, as podem ter os piedosissi-

mos J evoto3 do Romanismo ou do Espiritismo. Aquel-

las visões e revelações determinavam tempos em que

as Sagradas Escripturas não estavam encerradas. Hoje,

porém, é dogma de fé : — a Palavra de Deus constitue

uma revelação perfeita, completa, para que o homem
seja perfeito e preparado para toda a boa obra. E disto

não ha duvidar, porque S. Paulo, o grande apostolo

dos gentios, escreveu inspirado pelo Espirito Sancto :

— Toda a Escripiura, divinamente inspirada, ê util para re-

prebendei; para corrigir e instruir na justiça, afim de que o

homem de Deus seja perfeito e preparado para toda a box obra.

1 Tiniotheo y.16 e 17.

Portanto, em vez do christão recorrer ás revelações
'

dos mortos, quer sejam escriptos lavrados por médiuns
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admiráveis videntes, escreventes ou auditivos, es-

piritistas ou romani stas, deve recorrer antes á Palavra

de Deus.

Deixar de recorrer ás Sagradas Escripturas para

acreditar em sonhos, visões e revelações das almas dou-

tro mundo, é dar mais fé á creatura antes que ao

Creador, que é Deus bemdicto por todos os séculos ; é

idolatria, é loucura, é maldicção, é um consummado

diabolismo !

A prova evidente desse diabolismo esta no facto

resultante de seus ensinamentos : — tornar o Roma-

nismo e o Espiritismo completamente contradictorios

ao Christianismo.

Não resta a menor duvida, o Espiritismo e o Roma*
nismo são a negação theorica e pratica do Christia-

nismo.

Esta verdade já sustentei á luz adamantina da Sa-

grada Escriptura. Mas o sr. doutor pretendeu refutal-a.

Evidenciarei a falsidade de seus argumentos e a má
fé de seus sophismas.

Insisto nesta campanha, porque sinceramente de-

sejo que o sr. dr. Carlos de Laet deixe o maldicto espiri-

tismo papal e siga para a eternidade pelo único cami-

nho, verdade e vida que é — Jesus Christo.

E, neste empenho não preciso supplicar luzes ás al-

mas dos defuntos, nem mesmo aos canonizados, porque

soccorrer-me-ei da Palavra d'Aquelle que é o Pae das

Luzes — Deus.

Disse o propheta : — Antes d Lei e ao Testemunho é

que se deve recorrer.

Pois bem, para a Lei e para o Testemunho dos

Prophetas appello.

Ouçamo-los com respeito sr. doutor : elles teste-

munham a vontade de Deus.

Esses testemunhos constituirão as bases da argu-

mentação do próximo artigo.
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IX

Appellei para as Sagradas Escripturas, para provar

que os mortos não têm relação alguma com os vivos,

e, conseguintemente, tanto são falsas as revelações do

Espiritismo, como a doutrina romana, quando ensina

que os sanctos ouvem as supplicas que se lhes fazem,

e, por isso, devem ser invocados.

Como prova desta asserção, citei a seguinte pas-

sagem : — iiCPorque os que estão vivos sabem que hão de

morrer, porém, os mortos não sabem mais de nada, nem dalli

por diante elles têm alguma recompensa : porque a su t memo -

ria ficou entregue ao esquecimento.

Também o amor, o odio e as invejas pereceram jlinda-

mente com os mesmos, nem elles têm parte neste século, nem

tão pouco em obra alguma que se fa% debaixo do sol (Ecclesi-

astes, 9:J- 6).

Destas asserções conclui :

1? Os que morrem não sabem cousa alguma do que

se passa com os vivos.

2? As almas dos que morrem não gozam recom-

pensas de actos caridosos e religiosos realizados pelos

vivo?, r
,
portanto, as missas, em suffragio pelas almas

do Purgatório, absolutamente não valem cousa alguma,

e de nada lhes aproveitam, assim também as esmolas

feitas em intenção de finados não se lhes tornam me^

ritori.is

.

3 o
. Após a morte, os oiios e as invejas perecem

com os corpos, e isto porque as almas ficam entregues

ás suas maldictas consequências, na justa e divina

punição dos seus depravados sentimentos. Após a morte,

diz o grande apostolo Paulo, segue-se o jui^o.

Ora, estas tres verdades, tão claramente estabe-

lecidas na Palavra de Dkus, â revelação do Espirito

Sancto, importam a completa annullação do Romanismo
e do Espiritismo. Importam o desastre financeiro
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daquelles que exploram a crendice popular, já rezando

missas, já fazendo sessões solemnes até. . . para exer-

cera medicina... homoepathica !. . .

Tara que não aconteça tal catastrophe nas finanças

do Vaticano e do clero, em geral, torna-se necessário

arranjar uma interpretação a geito ; torna-se necessário

torcer, sophismar o ensinamento da Revelação Divina.

E é assim que os senhores catholicos dizem temer

a Deus ! . .

.

Para o sr. dr. Carlos de Laet, o Ecclesiastes,

nessas asserções, registrou o modo de sentir dos líber-

tinos e materialistas do seu tempo, para os quaes a felici-

dade consistia no usofructo dos g-osos sensuaes na

presente vida.

E' falso. O escriptor sagrado não fez citação al-

gaima. Escrevendo, porém, para osisraelitas, os cxhortou

para que se recordassem que a felicidade não consiste

somente no usofructo de bençams temporaes. E taes bençams

não deveriam concorrer para que o israelita, servo de Deus,

se esquecesse dos deveres religiosos.

Para que os leitores fiquem plenamente conven-

cidos de que esta é a verdade revelada por D^as, na

citação alludida, transcreverei os outros versículos deste

capitulo, nos quaes o sr. dr. Carlos de Laet divisou

ensinamentos de moral horaciana (sic) ! . . .

Eil-os : — Vae, pois, e come o teu pão com alegria e

bebe com gosto o ttU vinho . . Os teus vestidos sejam em todo o

tempo brancos, e não falte óleo que unte a tua cabeça... Gosa a

tua vida com a mulher que am.is, por todos os dias da tua

vida instável, os quaes teforam dados debaixo do sol pjr todo o

tempo de tua vaidade, porque esta t a tua parte na

vida e no teu trabalho, com que te afadigas debaixo do sol.

Obra com presteza tudo quanto pódefa^er a tua uno ; porque

na sepultura, para onde tu te apressas, não haverá nem obra,

nem ra~ão nem sabedoria, nem sciencia.» (Ecclesiastes
,

r-i-io).
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E accrescentou o dr. Eaet : — «Então, sf. Pastor

não lhe parece isto moral lioraciana — aproveitar o

tempo gozando emquanto não cheg*a a morte ?»

Não, senhor !

O goso licito não constitue peccado ! Deus não

creou o homem para ser infeliz e desgraçado. Creou

o homem para que, no goso justo e honrado da

vida, glorificasse o seu Deus e CrEâdor.

Mas, sr. dr. Carlos de Laet, em qual desses ver-

siculos s. s. divisou a moral horaciana ? Será neste :
—

Vai pois, e com:, o teu pàj com alegria e bebe com gosto o teu

vinho.

Então, sr. dr., amoral christã ensina que o homem
deve comer o pão com tristeza e beber o vinho com

desprazer ? !

Nesse caso, o Apostolo S. Paulo, era horaciano, pois

recommendou : — «Andae sempre alegres !» ( / Thessalo-

nicenses, 5:17.) E outra vez escreveu o grande Apostolo:

— Como tristes mas sempre alegres (I Corinlhios, 6:10.)

Até Jesus Christo sempre dava graças antes de comer.

E, porventura, alguém deverá render graças com tris-

teza ou desprazer

?

Tanto o ít. doutor nesta citação andou de má fé,

que até omittiu uma parte do versiculo que evidente-

mente attesta que o escriptor sagrado não estava ci^

tando a opiniào dos materialistas. Eis aqui o versi-

culo com a parte omittida : — Vae
)
pois, come o teu pão

com alegria e bebe com gosto o teu vinho : porque a Deus

agradam as tuas obras. Ouia Deo placent opera tua*

Assim, a razão do homem, comer e beber com ale-

gria está no facto delle bem proceder ; está no facto

das suas acções, das suas obras agradarem a DlUS !

Conseguintemente o homem viverá com alegria,

sentirá paz de consciência quando as suas obras agra-

darem a Deus
;
sejam realizadas de accordo com a

vontade de Deus ! Sentirá, porém, desprazer, remorsos
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entretanto, buscar locupletar-se, enriquecer-se, profa-

nando a lei de Deus, desobedecendo os seus sanctis-

simos preceitos.

E é esta a exhortação, que faz o Ecclesiastes, do

homem viver, comer e beber de modo que a sua vida

agrade a Deus, que o sr. dr. Carlos da Laet lembrou de

qualificar de — moral horaciana t /... %isum teneatis !

Mas, será crivei que o sr. dr. Carlos de Laet evi-

dencia, assim! tão friamente, não possuir escrúpulos de

profanar torcer, mentir, a Palavra de Deus Í

Triste, muito triste !. .

Agora, é bem possivel que essa tão natural e sancta

recommendação do Eccelesiastes não convenha áEgreja

Romana, que recommenda jejuns obrigatórios, prolon-

gados e constantemente repetidos, aos quaes obriga

os alumnos dos seus collegios e os recolhidos dos seus

conventos
;
que ensina que pelas mortificações e fla-

gellações da carne mediante a fome, o relho, as innu-

meras penitencias, acompanhadas de centenas de ora-

ções, machinalmente recitadas, a alma crescerá em
sanctidade.

O Apostolo S. Paulo, porém, illuminado pelo E>
pirito Sancto, asseverou clara e terminantemente :

— Porque o reino de Deus nlo ê comida nem bebida; mas

ê justiça, pa^e alegria no Espirito Sancto. (Epistola aos Re*

manos, 14:10. hovO Testamento approvad) pelo Papa Pio

IX pag 306 — Lisboa iSjj.

E S. Paulo ministrou este ensino aos Romanos,

porque Jesus Christo antes havia dito :

—

Não é o que

entra pela bocca que fa^ immundo o homem.

E que mais sr. doutor ? Para que s. s. se envergo-

nhe de sua falsa quão sacrilega e impia interpretação

do Ecclesiastes, leia estas palavras do grande Apos-

tolo dos gentios : — Ou vós comaes
s
ou vós bebaes ou façaes

qualquer outra cousa, fa^ei tudo para gloria de Deus, (I Co*
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rinthios cap. X. versículo 31. Novo Testamento Romano

pag. 326.)

Seria, pois, S. Paulo também horaciano ? /

Na verdade, este sr. dr. Carlos de Laet é um po-

lemista de força !

Apesar de tantas vezes já lhe ter feito sentir a in-

conveniência de s. s. citar as Escripturas sem conhe-

cimento próprio, s.s. ainda insiste cm ir transcrevendo,

talvez, sc:n bastante cuidado, as citações que vae en-

contrando. Pois, será crivei que s.s. lendo attenciosa-

mente o Velho Testamento, não encontrasse repeti-

damente que era costume dos Israelitas comerem e

beberem diante do Senhor, dando graças? Pois abra

o livro de Moyses —Deuteronomio, cap. 12, versiculo

17 e 18 :
—«E alli comereis perante o Senhor vosso Deus t

vos alegrareis em tudo que puderdes a mão, vós e vossas casas

110 que abençoar o Senhor, vosso Deus.»

Pois bem, sr. doutor, essa ordem de Moj^ses é

ordem de Jehovah. Pertencerão estes seres á eschola

dos libertinos, sr. doutor ?!

O sr. dr. Laet já leu o ritual judaico a respeito dos

sacrifícios paciíicos ? S. s. já se deu ao trabalho de ler

a descripção da Ceia Paschoal, em que o israelita

comia e bebia, dando graças a Deus, commemorando

a redempção do captiveiro egypcio ? Poderiam,

nessas occasiões de festa nacional e religiosa, comer

e beber os filhos de Israel, com tristeza e desprazer?!

Festas que proclamavam os factos mais gloriosos da

vida nacional, como também as mais gloriosas espe-

ranças da alma para a vida eterna ? !

Infeliz polemista ! Até quando abusará o sr. dr.

Carlos de Laet, da Sancta Palavra de Dsus e do bom
senso de seus leitores ? !

Não, sr. doutor, a religião christã não é de «fa-

bulas ineptas e senis ; de praxes pharisaicas e sensua^

listas, sepultada nos mysterios de uma lingna morta
;
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hão a desses apóstolos do paganismo infallibilista, cá-

lumniadores do Evangelho, pregadores hypocritas e

mentirosos da oppressão sacerdotal, com a bocca cheia

de Deus e a consciência cauterizada de interesses mun-

danos»
; não é a religião dos conventos — sepulturas

vivas — onde a força de jejuns, paulatinamente, estu-

pidamente se assassina o corpo e a alma dos enclau-

surados : «não é religião do odio, da scisão entre os

homens, da desconfiança no lar domestico, da separação

entre os mortos, do amordaçamento das almas, da

tortura, da ignorância, da indigência no espirito e no

corpo, no captiveiro moral c social», mas é a religião

que vivifica o coração
;
explende e sanctifica o homem,

fazendo-o bemaventurado e cheio de gozo e paz no

Espirito Saxcto.

Não, sr. dr. Carlos de Laet, os versicuios men-

cionados são de origem divina, e não horaciana. Mas

os outros serão de origem materialista ?

Não ! Isso, porém, demonstrarei no próximo artigo.

X

Evidenciado sobejamente que o primeiro versículo

da citação do Ecclesiastes, referida pelo sr. dr. Carlos

de Laet, nada absolutamente accusa de moral horacia-

na, libertina e materialista, passarei a demonstrar hoje

que, egualmente, o versiculo seguinte nada refere que

desabone a moral sublime do Evangelho.

Diz o alludido versiculo: — Os teus vestidos sejam bran-

cos e não falte óleo que unte a tu i cabeça, Lcclesiastes, p:S.

Oh ! então sr. dr. Laet, para s. s. e seus correli-

gionários romanistas a moral christã exige que se ande

com os vestidos sujos e os cabellos em desalinho, des-

penteados ? ! E, não andando assim, será signal dos

possuidores pertencerem á phalange dos materialistas e

libertinos ? !
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Eomana ! . . . Ella faz a apologia da vida dos cenobitas,

das recolhidas nos conventos, chamando de sartelos

áquelles que se deixam trancafiar em cellas estreitas,

sem luz, sem are até, para maior sacrifício, para maior

penitencia, para maior sanctidade, sem... limpeza ! !...

Sanctos houve que, por penitencia, não só não co-

miam e nem bebiam por semanas, mas, também, não •

se lavavam, não se penteavam, não mudavam roupa,

não cortavam unhas, nem cabellos, e, o que é mais, nem
se arredavam do log-ar em que jaziam, um só instante,

por mezes e annos ! ! . . .

Claro fica, portanto, que essas columnas, cellas ou

cavernas deveriam tornar-se verdadeiros monturos ! . .

.

Tudo isso, porém, era por penitencia ! Sancta pe-

nitencia ! ! . . .

Tudo isso era para crescer em sanctidade ! ! . .

Eu, porém, sr. dr. Carlos de Eaet, clamarei bem
alto contra esse diabólico desvirtuamento da piedade

christã ! contra essa immunda devoção catholica ro-

mana !

Si aquelle versiculo do Ecclesiastes é de moral ho-

raciana, porque recommenda a limpeza, o asseio do ves-

tido e o trato do corpo, então que dirá o sr. dr. Carlos

de Laet destas palavras de Nosso Senhor Jesus,

Christo ? — Tu, porém, quando jejuas unge a tua cabeça,

lava o te:t rosto, afim de que não pareça* aos homens que je-

juas. S. Matheus, 6:ij.

Assim devem proceder os verdadeiros christãos.

Como, porém, procederão os falsos christãos, os

hypocritas ?

Escute, sr. doutor, pois aquelle que vae faliar é o

Divino Mestre, que tem palavras de vida eterna :
—

E quando jejuaes não vos façaes tristes como os hypocritas :

porque desfiguram os seus rostos, para parecerem aos homens

que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua
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paga. Novo Testamento Romano, approvado pelo Papa Pio

IX,pag. 12, S. Matheus, :i6.

Não, sr. doutor, aquelle versículo do Ecclesiastes

é de inspiração divina. O homem que possue um cora-

ção limpo, regenerado, lavado pelo sangue de Jesus,

que purifica a alma de todo e peccado, não pôde palpitar

dentro de um corpo sujo, e sujamente vestido.

O Filho Pródigo, logo que chegou á casa paterna,

ouviu dos lábios de seu querido pae esta ordem minis-

trada aos seus servos : — Tracei a toda pressa o seu vesti-

do mais precioso e vestl-o ; e mettei-lhe um annel no dedo e

sapatos nos pés. Tracei também um novilho bem gordo e

matae-o ; e comamos e regalemo-nos
;
porque este meu fi-

lho estava morto e reviveu ; tinha-se perdido e foi achado. E
começaram a banquetear-se. Novo Testamento approvado

pelo Papa Pio IX; pag. 146. Evangelho deS Lucas, 10:22-2 + .

Seria também Jesus Christo horaciano,sr. dr. Car-

los de Laet ? !

Infeliz defensor do Romanismo. S. s. está concor-

rendo para que o povo catholico reconheça quanto a sua

Egreja está divorciada da pureza do Evangelho !

Essa religião de conventos de Trapistas e V\Cui-

digantes ; essa egreja que faz da immundicia — peni-

tencia ; essa egreja que proclama os flagicios ; essa egre-

ja que alardêa humildade — á luz destas palavras do

Evangelho, nada mais é que hrpocrisia !. . .

Já em seu tempo, teve o jesuita Vieira razão para

vociferar aos catholicos romanos de Lisboa, que tanto

se jactanciavam dos esplendores e magnificências do

culto exterior, dizendo : — a fé aqui está morta, mas bem

embalsamada !. .

Mas, nos conventos do 5 Trapistas, Mendigantes e

Certosinos, em cuja porta se lê esta inscripção :
— Quem

entrar por esta porta não sahirá mais nem viva nem morta,

— nós podemos asseverar que a fé alem de morta está

podre ! . . .
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A fé, que irradia desses tenebrosos antros da pieda-

de romana, brilha nos cálices de licores alcoólicos que

levam em seu seio a dissolução dos costumes : — a morte

do corpo e da alma !

Não ha por esses povos romanistas quem não co-

nheça os celebres licores dos Benedictinos e a Cerveja dos

não menos celebres Franciscanos ! A seraphica ociosi-

dade os transformou em grandes industriaes de entoxi-

cantes bebidas que viciam, aviltam e infernam a socie-

dade !

Provera Deus que o sr. dr. Carlos de Laet, deixan-

do a saneiidade dos Trapistas, Benedictinos, Francisca-

nos, Certosinos e outros que taes, e revestido da justiça

de Deus em Christo, pudesse, hoje, pelo seu sincero

arrependimento, motivar o g-ozo dos anjos no céu, em
louvar a Deus, pela volta de mais um prodig-o ao glo-

rioso aprisco do Senhor— a Egreja Evang-elica, a Egre-

ja Christã ! . . .

Hoje, di^o Propheta, se ouvirdes a minha vò^ não endu-

reçais os vossos corações !

Mas . . estará a moral horaciana revelada em ou-

tro versiculo ?

Não, sr. doutor ! Isto, porém, demonstrarei no pró-

ximo artig-o.

XI

Até aqui tenho demonstrado ao sr. dr. Carlos de

Laet que os versiculos, referidos por s. s., do livro de

Ecclesiastes, absolutamente não revelam moral horaci-

ana, libertina e materialista, rnas, revelam ensinamen-

tos plenamente confirmados por Jesus Christo e demais

escriptores da Palavra de Deus
Ag-ora, porém, passarei aconsiderar o versiculo nove

que diz : — «Gosa a tua vida com a mulher que amas por
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todos os dias da tua vida instável, os quaes te foram dados de-

baixo do sol, por todo o tempo da tua vaidade : porque esta é

a tua parte na vida, e no teu trabalho, com que te afadigas

debaixo do sol.»

Porventura, sr. doutor, a moral enrista aconselhará

ao homem para casar-se, g-osar a vida, com a mulher

que não ama ? Porventura, o Evangelho aconselhará

ao homem para que se separe da mulher que ama, em
vez de com ella g-osar todos os dias de sua vida instá-

vel ? Porventura, o Evangelho recommendará que o

homem gose occiosamente a vida com a mulher que

odeia ?

Estou pasmo de saber que o sr. dr. Carlos de Laet

melindrou a pureza de sua alma com a leitura destas

asserções do Ecclesiastes ! . . .

Eu, apesar de não ser professor de portug-uez, en-

contro nas palavras do Ecclesiastes a revelação destes

bons conselhos :

1? Oue o casamento se deve realizar por amor
;

gosa a tua vida com a mulher que amas.

2". Oue o casameuto deve ser monogamo ; gosa a

tua vida com a mulher qu: amas.

3? Oue só o verdadeiro amor tornará indissoluye :s

os laços matrimoniaes : gosa a tua vida com a mulher que

amas por todos os dias de tua vida instável.

4? Oue é natural que o homem tenha por esposa a

mulher que ama : não seja celibatário, pois, conforme

asseverou o mesmo Deus, — bom é que o homem não

esteja só, dixit quoque Dominas Deus : non est bonun esse

hominem solum; faciamuy ei adjuctorium simile sibi (Génesis

2:18; — e, por isso disse o Ecclesiastes : — Forque esta

e a tua parte na vida

5? Finalmente, que a vida no lar, o amor no lar,

deve ser sanctificado pelo trabalho: — porque esta c

a tua parte na vida e no teu tr\balho com que te afadigas

debaixo do soU
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E todos estes conselhos, executados e transfor-

mados em actos, na vida pratica do verdadeiro isra-

elita, constituiriam motivos de contentamento ao seu

Creador : — quia Deo p<acet opera tua

Oh ! sr. dr. Carlos de. Laet, realmente crerá s. s,

que taes conselhos sejam ministrados pelos libertinos ?

Doutor, eu lhe supplico que, ao menos, nesta

questão religiosa, s. s. respeite a Palavra de Deus !

Lembre-se, sr. doutor, destas palavras do apostolo São

Paulo :
— T)e D<ns não st pomba l Horrenda cousa é cahir

nas m'os do Deus vivo.

Agora, sr. dr. Carlos de Laet, éc^rto que em sua

Egreja Romana não podem ser lidos, com agrado,

os conselhos do Ecclesiastes, taes conselhos não soam

bem aos ouvidos daquelles que fizeram voto de casti-

dade, quando foram ordenados ministros do altar. Aos
celibatários por voto solemnissimo ! . . . Por voto de

sancta sanctidade taes conselhos parecem ser antes de

Lúcifer do que de Jehovah !

Ah ! . . . é peccado intolerável o padre gosar a

vida com a mulher que ama... casando-se ! Mas,

o padre, gosando amasiadamente a vida com a mu-

lher que não é legitimamente sua, e que peccaminosa-

mente ama
;

negando-lhe a sanctidade do vinculo

conjugal
;

negando a paternidade de se s filhos
;

dando escândalo ao seu rebanho
;
quebrando os seus

votos de castidade, ah !... isso é, pelo menos, um
peccado tolerável !!!...

Não, sr. doutor, esse vil proceder de grande

numero de seus guias espirituaes é indigno e intole-

rável. O conselho, porém, do Ecclesiastes é sancto e

tem o apoio de todos os escriptores das Sagradas

Escripturas :

1? Deus disse : — Boni é que o homem não esteja

só. E, por isso, deu a Adão uma companheira

Eva.
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2? Os heróes da fé, na dispensação judaica, fo-

ram casados : Abrahão, Isaac, Jacob, José, Moysés,

Josué, Gedeão, Jephté, David, Esequias, Samuel, e

muitos outros.

3? Os summos pontifeces, sacerdotes e levitas eram

geralmente casados, não faziam, nem lhes era exi-

gido que fizessem, voto de vida celibatária.

4.° Os sanctos mais celebres foram casados :

Maria, mãe de Jesus, era casada com S. José. Diz

o Novo Testamento romano, approvado pelo Papa

Pio IX, que nem José, nem Maria eram celibatá-

rios : — E (José) não a conheceu até que deu d lu^ o

seu primogénito : e o chamou pelo nome Jesus. Evange-

lho de S. Matheus
y
capitulo primeiro e versículo vinte e

cinco.

Não só a Virg-em Maria e S. José jamais fizeram

votos de vida celibatária, mas, Sancta Isabel e São

Zacharias (sacerdote) eram casados : eram os paes

de S. João Baptista.

Além destes, S. Pedro, que a Egreja Romana
considera falsamente como o primeiro Papa e Principe

dos Apóstolos — também era casado.

5? O celibato é uma exig-encia anti-christã e anti-

apostolica. Disse S. Paulo :

—

Eis uma verdade innegavel

:

Si alguém aspira ao Episcopado boa obra deseja. Portanto,

Ê necessário que o Bispo seja irreprehensivel, ter espo-

sado uma só mulher, ser sóbrio, prudente, concertado,

casto, hospitaleiro, capa^para ensinar ; não dado ao vinho,

não espancador ; mas, moderado, inimigo de contendas, não

cubiçoso, mas sobretudo que saiba governar bem a sua casa,

que tenha seus filhos em sujeição , com toda a honestidade.

Porque si algum não sabe governar a sua casa, como terá

cuidado da casa de Deus ?—Novo Testamento approvado pelo

Tapa Pio IX: I Epistola a Thimotheo, capitulo tetceiro e

versículo um a cinco, pags. 4O3-404 Lisboa, 187/. —Mais :

— Si te deixei em Creta, foi para que regules o que falta e
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estabeleçjs presbyteros nas cidades, do mesmo modo que eu

te ordenei. Elege o que estiver sem crime, e for marido de
UMA SO' MULHER, QUE TENHA FIUHOS FIEIS, qut

não possam ser accasados de luxarias ou insubordinados.

Epistola de S. Paulo a Tito, capitulo I : versículos j-6.

E mais : — Os diáconos que tenham desposado uma

só mulher ; que governem bem os seus filhos e as suas casas,

I Thimotheo, cap. 3 : 12.

Esta traducção do Novo Testamento, feita por

D. Fr. Joaquim de Nossa Senhora de Nazareth, Bispo

de Coimbra, insistentemente usa, nas passagens cita-

das, a expressão : — ter esposado uma só mulher. Essa

traducção não é correcta : a phrase grega é esta :
—

miãs gunaikós andra — esposo de uma mulher. (Codex

Vaticanus — Novum Testamentum Gr^Ece ex anti-

quíssimo códice vaticano edidit — ^Angelus Maias — 5.

R. C. Card. Ad fidem editione romance á accuratius im-

pressum).

Si, portanto, o sr. dr. Carlos de Laet e os pa-

dres não gostam daquelles conselhos do Ecclesiastes,

é porque não estão affeitos ao sancto temor de Deus,

na obediência de sua Divina Falavra.

Jesus Christo mesmo disse : — Deixará o homem

a seu pae e mãe e se unirá á sua mulher.— Evangelho de São

Marcos, 10 : 7.

Não, sr. doutor, o homem viver e gosar a vida

com a mulher que ama, sua esposa, sustentando a

sua casa, mantendo a subsistência de suafamilia com
o trabalho honrado e procurando isso fazer por to-

dos os dias de sua vida instável, não é, nunca foi

conselho de libertinos. A libertinagem é a negação

de tudo isso.

E' mister que o livro do Ecclesiastes seja lido,

muito lido pelo povo, para não só reconhecer que o

celibato clerical não tem razão de ser, mas concorre,

como sustentou o padre Diogo Antonio Feijó
;
pe.
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rante os representantes do Império do Brasil, na Ca-

mara dos Deputados, em 1828 —mas, concorre, repito,

para a immoralidade publica ! A immoralidadt do padre

infiue de unia maneira particular, na ir/imoralidade pu-

blica. Celibato Clerical p
rig. }i

Esse illustradissimo padre, este eminente brasi-

leiro, nesse trabalho de verdadeira erudicção, demons-

trou a necessidade da abolição do celibato, porque, 1?,

era injusto
; 2?, porque em logar de produzir bens,

occasiona grandes males ; e 3?, porque, ainda que

não produzisse males, é inútil. Provou mais que a abo-

lição do celibato é* o voto dos homens prudentes
;

que o celibato dos padres não é de origem divina
;

que o celibato é uma innovação da Egreja ; e que

essa lei, mesmo depois do Concilio Geral de Latrão,

no século XII, não foi observada em muitas dioce-

ses, onde os clérigos tinham direito de casar-se. Pa-

gina 54.

O nosso povo, sr. doutor, necessita ler essa pas-

sagem do Ecclesiastes, pois que innumeros devotos

do Romanismo querem casar, não com as mulheres

que amam, mas com as mulheres que têm di

nheiro !...

A desgraça de tantos lares, a causa de tantos di-

vórcios esta no facto — que o verdadeiro movei, na

constituição da familia, na realização do casamento

— não é o amor.

Ao amor da familia, á felicidade do lar, aceres-

centa o Ecclesiastes o amor ao trabalho. Infelizmente

a ociosidade no lar é uma das mais poderosas cau-

sas da luxuria, da immoralidade e dos desastres

da familia !

Ah !... sr. doutor, si o nosso povo lesse mais

o Ecclesiastes, os Provérbios, as Sagradas Escriptu-

ras, emfim, outra, muito outra, seria a sorte de nosso

querido Brasil \
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Mas, que quer o sr. doutor, si s. s. é o pri-

meiro a considerar a Palavra de Deus como pala-

vra e conselhos de libertinos ?!

Libertinos, sr. doutor, são aquelles que mentem

as Sagradas Escripturas !

Mas, isto, ainda, não é tudo.

Até breve, sr. dr. Laet.

XII

Ate aqui os leitores têm testemunhado que a cita-

ção do livro de Ecclesiastes, referida pelo sr. dr. Car-

los de Laet, nada absolutamente accusa de sentimento

libertino e materialista.

Os mesmos conselhos alli ministrados ao israelita

crente, sinceramente crente, são ministrados pelos após-

tolos l por Jesus.

Hoje, evidenciarei que o ultimo versiculo da allu-

dida citação também não expressa sentimento mate-

rialista.

Eis aqui o referido passo do Ecclesiastes : — Obra

com presteza a tua mãj ; porque na sepultara para onde tu

te apressas, nw haverá nem obra, nem sabedoria e nem scien-

cia, EccL 9: 10.

Estas palavras confirmam estas outras já referi-

das :
— Não ha ninguém que viva sempre, nem que tenha espe-

rança disto» Mais vale um Cão vivo do que um leão morto : Por*

que os que estão vivos sabem que hão de morrer, porém, os

mortos não sabem mais nada, nem dalli por diante elles tem

alguma recompensa : porque a sua memoria ficou entregue ao

esquecimento.

lambem o amor, e o odio, e as invejas perecerão juncta-

tamente com os mesmos
)
nem elles têm parte neste século, nem

tão pouco em obra alguma, que se )a% debaixo do soL Eccle*

siastes, 9:^-6.

Destas palavras do Ecclesiaste9 fica evidentíssimo

que elle não cria, de modo algum, que, após a morte, 03
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espíritos dos mortos, 1?—soubessem cousa alguma do que

se passa na terra : os mortos não sabem mais nada ; 2?— go-

zassem vantagens consequentes e resultantes de sufTra-

gios feitos por suas almas, ou de obras de caridade

realizadas em sua intenção : nem dalli por diante elles

tem alguma recompensa, porque a sua memoria ficou entregue

ao esquecimento ; 3? — o auctor do Ecclesiastes, portanto,

não cria na existenciade um purgatório; para elle,após

a morte, seguia-se o julgamente da alma, que era salva

ou perecia : o amor e o odio e as invejas perecerão juncta-

meute com os mesmos, nem EULEs têm parte neste sécu-

lo, NEM TÃO POUCO EM OBRA ALGUMA QUE SE FAZ DEBAI-

XO DO SOU

.

Eis as razões porque a Egreja Romana necessita

qualificar estes versiculos do Ecclesiastes como possuin-

do sentimentos materialistas e libertinos . Elles negam
a possibilidade das almas gomarem os suffragios das missas

— A principal fonte de renda para a sustentação do

clero !

Elles negam o purgatório que, segundo um pro-

vérbio popular italiano, ê a gallinba que bota ovos de ouro !

Outro dictado italiano, quanto ao purgatório, chama-o

— a co~inba dos padres !

E' preciso, portanto, que taes asserções do Eccle-

siastes sejam condemnadas como libertinas e materia-

listas ! Mas, sr. doutor, si os motivos, acima determina-

dos, justificam o epitheto de libertino ao sentimento ex-

presso naquella parte do livro do Ecclesiastes, então,

força é convir que os outros livros do Velho Testamen-

to, e que constituem o Canon Sagrado da Egreja Ju-

daica, também devem ser condemnados, porque em ne-

nhum siquer, s. s. encontrará a doutrina do purgató-

rio ! Essa doutrina pagã não existe nos Livros Sagra-

dos dos Hebreus -- na Lei E nos Prophetas !

Essa doutrina jámais foi ensinada por Christo e

pelos Apóstolos !
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Portanto, si a citação feita do Ecclesiastes é de «li-

bertinos e materialistas», porque neg-a a existência do

purgatório então, sr. doutor, s. s. que já anda «fóra

da mesquinhez e conting-encia da razão», tenha corag-em

e neg-ue, de uma vez, todos os livros das Sagradas Es-

cripturas, repudie a Biblia, e confesse o seu franco

atheismo ! . . .

Outra razão para o sr. doutor repudiar o livro

do Kcclesiastes na referida passag-em, está no fatco do

auctor sagrado neg-ar que os mortos tenham relação, com-

mu ii icação com os vivos.

Ora, si este é o motivo, então, sr. doutor, força é que

s. s. neg*ue o livro de Job, porque clara e terminan-

temente ensinou a mesma doutrina : —<As açuas excavam

as pedras e a terra pouco a pouco se consome com os allu-

viôes : assim mesmo, pois, acabarás ao homem. Tu o fortale-

ces por um pouco de tempo afim que acabasse para sempre, mu-
darás o seu rosto e os farás sahir. Ou os seus filhos estejam

exaltados ou abatidos, dle o não conhecerá. Lomtudo a sua

carne emquanto elle viver padecerá dores, e a sua alma cho-

rará sobre si mesmo. Job, 14:19-22.

Portanto, força é confessar, sr. doutor, que a cren-

ça do Ecclesiastes era a crença de Job : — os mortos

não têm relação com os vivos, e nada sabem do que se

passa com os vivos, mesmo com os seres que lhes foram

mais queridos.

Para os leitores avaliarem a força do sr. dr. Carlos

de Laet, como polemista leal e sincero, passo a collocar

diante dos seus olhos as asserções do doutor, em seu

artig-o de 25 de janeiro, com referencia a esta cita

ção :

«Com effeito, não ha nos citados versetos uma pa-

lavra que entenda especialmente com os Sanctos».

Portanto, para o sr. dr. Carlos de Laet, os San-

ctos não pertenceram ao género humano ! Ttjsum le-

nia tis !

V
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Mas, além do Ecclesiastes e de Job, Isaias também

asseverou a mesma doutrina : — Porque tu ês que és nosso

Pae e (Abrahão) não nos conhece e Israd, Jacob , não soube de

nós: tu, Senhor , és nosso Pae, nosso %edemptor, o teu nome sub-

siste para sempre. Isaias 63:16.

Abrahão era saneio, e um dos maiores, pois, como

diz S. Paulo, elle é o Tac dos crentes em Christo. Jacob,

também era sane/o. Commummente Jehovah era invo-

cado pelos Israelitas como o Deus de Abrahão, de Isaac

e de Jacob.

Esta passagem, pois, entende-se directamente, pes-

soalmente, individualmente com 03 sanctos. Mais : diz

Isaias, o Propheta Evangélico, e o diz inspirado pelo

Espirito Sancto, que os mortos, Abrahão e Jacob, não co-

nheciam nem sabiam da sorte de seus filhos ! ...

Pois bem, agora os leitores vão apreciar a resposta

do sr. dr. Carlos de Laet a este passo da Escriptura que

confirma a revelação feita pelo Ecclesiastes : — «Para o

sr. pastor esta linguagem não teria razão de ser, si os

Patriachas poderam ter relações com os vivos. . . Sim !

Pois não ha quem pensando bem não conclua o contra-

rio. O annotador P. de Figueiredo diz em relação áquel-

le verseto : «os sanctos Patriachas não conhecem por fi-

lhos aquelles que Deus não ama».

Ora, o sr. dr. Laet fez mal de acceitar, tão prom-

ptamente, a explicação sophistica de Figueiredo.

1? Aquelles sanctos, segundo a doutrina catholica,

não podiam ser intercessores, porque não estavam no

goso de perfeita bemaventurança, não estavam no

ceu ; mas estavam no Limbo, um dos quatro antros das

cavernas interiores da terra.

2? Naquella occasião, o povo já se havia arrependi-

do do seu peccado, e as palavras da citação constituem

acção de graças pelas quaes proclamava Deus como seu

Pae, seu Redemptor e cujo nome é para sempre. Por-

tanto, naquella occasião, o povo, refere o Propheta,
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amava e proclamava a Jehovâh como seu Deus. Entre-

tanto, é justamente nessa occasião que Isaias, em nome
do povo contricto e arrependido, declarou, que Abrahão

não conhecia o seu povo, nem Jacob o reconhecia. Con-

seg-uintemente o commentario de Fig-ueiredo realmente

não procede.

3? Mas, ainda que por amor ao arg-umento se ac-

ceitasse a annotação de Figueiredo, ella não é favorável

á pretenção do sr. dr. Laet, porque segundo o pensa-

mento do annotador, o povo israelita lembrou se de

invocar os nomes de Abrahão e Jacob quando estavam

vivendo idolatricamente, fazendo invocações dos espíritos dos

mortos ; deixando de obedecer á Palavra de Deus e recorrendo

aos mortos antes que a Deus. Isaias, S:l-2o;6y.j-y.

Ag-ora, porém, em vez de evocar e invocar os es-

piritos de Abrahão e Jacob, reconhece o povo que Deus
é seu Pae, e quem com Deus anda, absolutamente

não precisa do soccorro dos espiritos dos mortos,

quaesquer que elles sejam, e por mais felizes e san-

ctos que elles sejam!

O povo estava crente, então, como mais tarde São

Paulo ciando disse :
— Si Deus ê por nós, quem será

contra nós ?

Não resta a menor duvida, sr. dr. , a passag-em do

Propheta Isaias confirma plenamente o que já citei de

Job e do Ecclesiastes.

E si s.s. ainda duvida que o propheta Isaias positi-

vamente repeliia a doutrina da communicação ou rela-

ção dos mortos com os vivos, ainda lhe recordo mais

esta : — Quando, pois, vos disserem : consultae os Tythôes

e Advinhos que murmuram em segredo em seus encantamen*

tOS : ACASO NÃO CONSULTARA O POVO A SEU DEUS, HA

L>E IR FAL/LAR COM OS MORTOS ACERCA DOS VIVOS» ? IsaioS

8:19 e 20.

O sr. dr. Carlos de Laet e seus correligionários,

quando invocam Sancto Ignacio de Loyola, S. Francisco
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Sancto Antonio, S. Gregorio e outros que taes, que

mais estão fazendo sinão fallar aos morto acerca dos

vivos ?

Isaias não determina qual é o meio de fallar aos

mortos, si é invocando, em culto relativo ou directo, de

(Julia ou hyperdulia, ou si é pelas sessões do Espiritis-

mo. Elie reprova a invocação ou evocação dos mortos, seja

desta ou daquella maneira, diz : — acaso não consul-

tará o povo a sen Deus, ha de ir fali ir com os mortos acerca

dos vivos ?

Apesar, porem, desta positiva condemnação da

evocação ou invocação dos mortos, o sr. dr. Carlos de

Laet e os espiritistas kardecistas, rostainguistas e ro-

manistas vivem a rezar ou a consultar e asupplicar luzes

e virtudes ás almas dos defunctos ! Tal a força do

erro !

!

Creio ter demonstrado que, si o Ecclesiastes foi

libertino em asseverar que os mortos não tem relação, com-

municação alguma co nos vivos, egualmente o foram, então,

Isaias, Job e, finalmente, todos os escriptores dos Li-

vros Sagrados do Canon Judaico, porque todos con-

demnam as praticas do Espiritismo.

O sr. dr. Carlos de Laet, portanto, para ser cohe-

rente, só tem um recurso : é declarar que repudia a

auctoridade da Sagrada Escriptura — a Palavra de

Deus.

Praticamente a Egreja Romana proliibe o povo de

ler as Sagradas Escripturas, porque não ha livros que

lhe sejam mais adversos !

Pois bem, sr. doutor, ou tenha a coragem de ab-

jurar o erro e ahypocrisia de Roma, como eu o fiz, ou,

então, só lhe resta repudiar a Palavra de Deus ! Lem-
bre-se,porém, que repudiando a Revelação de Deus, lan-

çará sua alma na eterna perdição !

Escolha, porque até nisso Deus concede liberdade

ao impio.
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O Sknhor Deus, entretanto, diz o Propheta Eze-

quiel, não quer a morte do impio, sinão que elle se con-

verta e seja salvo.

Oxalá, o sr. dr. Carlos Maximiano de Laet não re-

pudie a misericórdia divina !

XIII

Demonstrado que as Sagradas Escripturas de modo

algum apoiam as doutrinas romanistas e espiritistas da

communicação e intercessão dos espiritos dos mortos

com os vivos, e pelos vivos, resta-me, ainda hoje, consi-

derar as palavras do Ecclesiastes, evidenciando a sua

completa disparidade com a doutrina da Egreja Ro-

mana, quanto á sorte dos espiritos immediatamente de-

pois da morte.

Diz o Ecclesiastes : — Obra com presteza a tua mão :

porque na sepultura, para onde tu te apressas, não haverá

nem obra, nem ração, nem sabedoria e nem sciencia. Ecc. 9:10.

Do livro do Ecclesiastes ficou evidentissimo que o

seu auctor, por aquellas palavras, não quiz ensinar dou-

trina materialista.

Elle exhortou : — Alegra- te, mancebo na tua mocidade

e recreia o teu coraçio e pela vista dos teus olhos : sabe, po-

rém, que por todas estas cousas te trará Deus a juiçp, EccL

n:9 .

Disse mais: -Lembra-te do teu Creador nos dias da tua

mocidade. . . antes que volte o pó de onde era e o espirito

volte para Deus que o deu Ecc. 12:1 e 7.

Conseguintemente as palavras do Ecclesiastes de

modo algum significam o anniquilamento da alma.

Quando o escriptor sagrado, portanto, asseverou

que na sepultura não ha nem obra, nem ração, nem sabedoria

e nem sciencia, nada mais quiz significar sinão — que o

homem deve realizar os seus deveres para com Deus

emquanto está no goso da vida, pois que, após a mor*
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te. nãú ha obra — que o ridima das suas faltas ; não

ha ração — que justifique dos seus peccados ; e não

ha sabedoria, nem sciencia — que possa oppor-se á jus-

tiça indefectivel do Divino Juiz.

Para o Ecclesiastes, como também para São

Paulo :

—

Hoje é o tempo acceitavel ; hoje é o dia da salva-

ção.

Após a morte, todos terão de comparecer diante

do Tribunal de Christo, para receberem a recom-

pensa do que tiverem feito durante a vida terrestre,

ou bem, ou mau. (Segunda Epistola de S. Paulo aos

Corinthios
J
j:i a 10

;
Epistola aos Romanos, 14:10.) Após

a morte segue-se o jui^o.

Mas, note bem, sr. dr. Carlos de Laet, a força

da expressão — do que tiverem feito. Não é, pois, a-

quilla que ainda possam fazer os vivos em suffrag-io

dos finados que influenciará nos veridicta do Tribu-

nal de Christo.

Jesus, pela parábola do rico avarento e do

mendig-o Lazaro, ensinou a mesma doutrina : o rico,

log-o que morreu, foi para o Inferno, e Lazaro foi

immediatamente levado pelos anjos para o seio de

Abrahão.

Jesus confirmou o ensino desta tocante Parábola,

quando, á cruz preg-ado, disse ao ladrão arrependido

e crente : — Hoje tu estarás cotnmigo no Paraixo.

Jesus, nos dias de seu ministério, sempre sus-

tentou essa doutrina. Elie disse :— o que crer em mim

tem a vida eterna ; passou da morte para a vida ; do

poder de Satana^ para o poder de Deus.

Os apóstolos ensinaram a mesma doutrina :
—

^Âgora nada mais resta de condennação para aquelles

que estão em Jesus Christo e que não andam segundo a

carne.

O Christianismo, pois, offerece ao peccador ar-

rependido e crente a salvação hoje mesmo. Crê no
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Senhor Jesus e serás salvo. O que crê em mim, d !sse Ju-

sus, está salvo.

O peccador deve acceitar a salvação hoje, porque

amanhã pôde ser tarde de mais ! Pôde já estar jul-

gado e condemnado para sempre ! Hoje é o dia da

salvação.

A exhortação do Ecclesiastes, portanto, não é

de libertinos e materialistas, mas é muito evange-

gelica, justa e sancta.

K' incontestável, porém, que este ensino do

Ecclesiastes não é sustentado, nem pelo Romanismo,

nem pelo Espiritismo.

Para o Espiritismo, que terminantemente nega a

existência do Inffrno, após a morte, segue-se

o purgatório infinito ! O espirito vae girar pelo

espaço infinito, de onde voltará successivas vêzes

para reencarnar se, evoluindo e se aperfeiçoando sem-

pre, cada vez mais, até que, depois de milhares e

milhares de annos e séculos, tornar-se-á um chrisio,

um demiurgo, um deus relativo !

Para o Ecclesiastes e para todos os escriptores das

Sagradas Escripturas, isso não é verdade. A salva-

ção é anterior á morte . A vida do christão deve ser

a ante-camara do céu. A vida do impio é a ante-

câmara do infhrno. Na porta deste logar divisara

o Kcclesiastes a mesma inscripção que o grande

Dante :

«Per me si va nella citta dolente,

Per me si va nell' eterno dolore :

Per me si va tra la perduta gente •

Lasciate ogni Speranza voi ch'entrate.»

No inffrno, portanto, não ha esperança, isto é,

não ha obra, nem ra^ao, nem sabedoria e nem sciencia.
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Mas, que o Espiritisto negue a existência do in-

ferno, e proclame a existência do purgatório, ad-

mitte-se, porque o Espiritismo é a negação completa

do Christianismo. Os verdadeiros espiritas franca-

mente confessam : — os demónios somos nós.

Não admira, portanto, que o Espiritismo repu-

die a doutrina do Ecclesiastes. Elie repudia a Re-

velação de Deus para acceitar a revelação das al-

mas do outro mundo, entre as quaes encontra os

seus «guias espirituacs» e até os seus «anjos da

guarda.» O Espiritismo mimetisou o Romanismo até na

doutrina do purgatório Offerece, porém, uma edi-

cção do purgatório, revista, correcta e augmentada !

E' um purgatório delicioso ! Excursionista ! . .

.

Morrer ou desencarnar-sc, como dizem elles, é ir

viajar pelo espaço a fóra ! é correr mundos ! é estu-

dar astronomia praticamente !

Com certeza Flammarion desejava desencarnar-se,

não só para confirmar suas hypotheses astronómicas

— quanto a pluralidade dos mundos habitados, mas,

também para ir tomar a sua alma uns banhos de luz

lá na cromosphera do sol !

O purgatório espiritista não assusta a ninguém.

Não é como o da Egreja Romana, no qual as almas

são purgadas por um fogo especial, próprio para pu-

rificar a substancia do espirito !

Não sendo sumciente a linguagem cáustica dos

oradores sagrados, os pintores devotos nas caixas

das almas, retratam os horrores do purgatório ca-

tholico romano. E' simplesmente infernal ! E desse

verdadeiro inferno, o que é mais triste, não ha meio

de escapar o meu illustre contendor !

Ainda que s. s. reze muito, jejue muito, faça

muita penitencia, muito sacrifício, e até mesmo ain-

da venha a ser um Papa, não poderá escapar daquellas

horripilantes torturas purgatoriaes !
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Pois, o Papa, com toda a sua infallibilidade, san-

ctidade e tudo — vae para o purgatório !

Ah ! sr. doutor ! e para s. s. sahir dalli ! . . .

daquellas terríveis labaredas ! . . . Um ! . . . Tem de

que ! . .

.

Si o Papa, com toda a sua sanctidade, rezando-

se pela sua sancta alma missas, em todo o mundo,

não sabe quanto tempo perdurará alli ! . . . quanto

mais o sr. doutor que já foi poeta e que até andou

com desejos de ser... «o teu gatinho»?! . . .

Ah ! bem poucos são os romanistas que se lem-

bram de que lhes é impossivel escapar do purgtorio,

onde terão de penar muito, muito !

Sube somente de uma senhora hespanhola que

manifestou comprehender m sua critica situação ante

a medonha espectativa do purgatório que a aguar-

dava : deixou a fortuna toda para ser desfeita em
CENTO E QUARENTA K QUATRO MII« MISSAS ! ! . . .

Agora, os jornaes que deram publicidade a esta

sensacional noticia não informaram si os padres, re-

cebendo aquella rica somma de ouro, passaram á de-

vota mulher um recibo por saldo de contas ! Creio

que não passaram aquelle importante documento. E a

razão é simples, e deu-a o padre Agostinho, ex-viga-

rio de Itapira, quando disse ao pobrezinho que lhe

pedia uma missa por alma de um seu parente, mas,

que não deixára dinheiro para a mesma : — «filho. . .

a luz que vae adiante é que allumia, a que vae atraz

projecta sombra. . . não vale nada !. . .»

E tanto o padre Agostinho fallou verdade que o

mesmo concilio de Trento ordena ao clero não

pregar sobre estas doutrinas que sabem a torpe lucro,

diante do povo rude ! — « Mas em presença do povo

rude nas praticas publicas, que se lhes fizerem, se-

jam excluidas questões difficeis e subtis, que não

causam edificação e de que pela maior parte se não
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tira fructo alg-um de piedade ; e quanto áquellas cou-

sas que parecem curiosidade, ou superstição, e sa-

bem a lucro torpe, as prohibam como escândalo e

tropeço aos fieis. ('Decreto do Purgatório, Sessão XXV.
Concilio de Trento

Eis ahi : a plebe, o povo rude não deve ouvir

prédicas sobre o purgatório e que sabem a lucro

torpe ! Sim, tem razão o concilio. Pois que valeria

ouvir, si a plebe não tem dinheiro para mandar di-

zer missas com que lhe suffrag-ar a alma ? !

Os endinheirados, que foram catholicos somente

de nome, que morreram sem confissão, depois de

uma vida que era a viva rebeldia aos preceitos de

Deus e dos homens
;
sim, os endinheirados pelo la-

trocínio, pelo jogo, pela maldicção da usura, esses,

sim, têm missas de corpo presente, de sétimo dia,

etc. Que importa que fossem maçons, atheus e ex-

commung-ados ?! Têm dinheiro !... E' mister suffra-

g-ar-lhes as suas almas sem demora!!...

A do pobresinho, que era fiel á sua egreja,

religioso, sincero... mas morreu á mingua. . . foi

para a valia. . . Vá também para o Purgatório !

Vá penando ! As missas são para quem tem di-

nheiro !

Pobres ! fugi dessa egreja madrasta que separa

seus filhos, não pelo que seus corações valem, mas

pelo peso de seu ouro ! Vinde a Jesus ! Elie vos

chama dizendo : — Vindi a mim todos vós que andaes

em trabalho e vos achues carregados e eu vos a 11ivia rei.

Elie disse: — Aos pobres annuncia-se-lhes o Evangelho.

Catholicos ! ricos e pobres, deixae essa egreja,

que, depois de tudo obedecerdes, somente vos offe-

rece as chammas insaciáveis e inextinguíveis de um
purgatório verdadeiramente infernal ! Vinde a Je-

sus, arrependidos e crentes, pois que Elie vos oífe-

rece salvação gratuita e eterna !
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No Romanismo, infallivelmente vos aguardam

as chammas do fogo que nunca purga ! Mas, em
Christo, sentireis paz nas vossas consciências desde

já, e, após a morte, a eterna bemaventurança !

Doutor ! emquanto é tempo, lance-se nos bra-

ços de Jesus, sinão, daqui a pouco, por entre as

labaredas sinistras do fogo do Purgatório, sem fim,

terá tristemente de ler, ao transpor os umbraes do

tempo, a sentença sinistra : —Lasci teogni Speranza voi

eh
1

entrate !

XIV

Zangado com o livro do Ecclesiastes o sr. dr.

Carlos de Laet ainda o aceusa de epicurista : — nega a

providencia de Deus ! K isto porque, no versiculo onze

do capitulo nove, assim se expressou o auctor sagra-

do : — Tudo sefa^por encontro e casualidade.

Ah ! sr. doutor ! s. s. é muito desleal !. . . A sua

deslealdade desceu tanto, que a sua intelligencia não

escrupulisa em viciar a significação das expressões do

Livro Divino !

Para mim, esta revelação me contrista muito, por-

que eu desejava enfrentar um adversário sincero ! S.

s
. ,

porém, me obriga a reconhecer que na sua alma não

existe siquer — temor de Deus ! . . .

Si o sr. doutor tivesse lido com attenção o capitulo

nove, s. s. reconheceria que o Ecclesiastes demonstra

praticamente que a sabedoria é muitas vezes mais util

aos outros que áquelle que apossue. Pois diz o Eccle-

siastes : — Eu me voltei para outra cousa, e vi que debaixo

do sol não é o premio para os que melhor correm , nem a guerra

para os que são miis fortes, nem o pão para os que são mais

sábios, nem as riquezas para os que são mais hábeis artífices ;

mas, que tudo se fa^ por encontro e casualidade,
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Qual s^rá o leitor que não terá testemunhado a

verdade do facto pelo Ecclesiastes revelado ? O que o

Ecclesiastes viu, eu estou vendo, todos, que não são

cegos, vêm !

I}' tão real essa contradicção, que através dos sécu-

los ha de passar este provérbio popular : — Deus dí

iio^es a quem não tem denta ! . . .

O Ecclesiastes, registrou nesse capitulo, o que elle

viu. Nessa observação, registrou a injustiça humana
que geralmente não premeia o mérito. Elle não fez a me-

nor referencia á providencia de Deus. E, portanto, não

se pode tomar as suas palavras como negativas do go-

verno providencial de Deus. E' certo que esses factos

6^0 incluidos na mysteriosa trama da divina providen-

cia, mas o escriptor não fez referencia a ella, nem, muito

menos, quiz asseverar que os actos humanos são filhos

do acaso. Isso seria uma verdadeira estulticia. Pois, si

são humanos, como podem ser filhos do acaso ?

O auctor viu, o que sempre se tem visto : Homero,

mendigando : Camões, expirando num hospital ; Jere-

mias, lançado numa masmorra infecta ; Jesus Christo,

crucificado.

De facto.

«E' de espinhos que é feita a c'rôa dos heróes

E a dos génios também ; mas delles rompe a luz,

Sangrando uma cabeça egual á de Jesus».

Na repetição desse facto, podemos não comprehenr

der a providencia de Deus, e é natural que não a com-

prehendamos, pois escreveu o propheta Isaias : — Deixe

o impio o seu caminho e o homem iníquo os seus pensamentos

e volte-se para o Senhor e haverá delle misericórdia , e para o

nosso Deus : porque elle d de muita bondade para perdoar.

Toique os meus pensamento i não são vossos pensamentos,

nem os meus caminhos os vossos caminhos, di% o Senhor.

Torque assim como os céus se levantam sobre a terra,

assim se acham levantados os meus caminhos sobre os vossos.
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caminhos e os m°us peniameutos sobre os vossos pensamen*

tos. (Isaias 55:7-9)
Disse o auctor do Ecclesiastes : — Ha um caminho

que parece ao homem que é direito ; e com tudo o seu fim guia

para a morte. Troverbio, i6:26.

Assim, pois, o Ecclesiastes não teve em vista ne-

g-ar a providencia de Deus, mas, pelo contrario, creio eu,

pois, fazendo sentir a injustiça dos homens em não re-

compensar o mérito devidamente, evidenciou a neces-

sidade da justiça divina.

Ouasi sempre, sr. doutor, o homem, rico de talento,

è paupérrimo de ouro, e a virtude peregrina, através

desta vida, andrajosa e despresada !

Jesus disse que não tinha aonde reclinar a sua ca-

beça ! Renan asseverou que Jesus era o estandarte das

suas contradições. Antes que Renan, muito antes, já o

tinha asseverado o velho Simeão, quando, no Templo

de Jerusalém, tomando em seus braços o menino

Jesus, dissera : — E e4e menino será o alvo a que atire a

contradição d s homens. S: Lucas, 2:j 2.

Apesar dessa contradicta, Jesus é a maior eviden-

cia do infinito amor de Deus para com o homem ! Essa

contradicção dos homens, alvejando Jesus Christo, faz

mais e mais resplandecer a caridade de Deus !

Até nesta polemica, o sr. doutor contraditando-me,

está concorrendo para maior divulgação do Evangelho,

para maior diffusão das doutrinas sacrosanctas de Jesus,

ainda mesmo que isto seja contra a vontade de s. s.

Não, sr. doutor, o Ecclesiastes, registrando a in-

justiça e ingratidão dos homens, não negou a providen-

cia de Deus, muitas vezes mvsteriosa. Antes, pelo con-

trario, evidenciou a necessidade do governo sancto e

justo de Deus !

Continuando o sr. doutor, no degradante empenho

de insultar a Sancta Escriptura, quasi contesta ao Ec-

clesiastes uma verdade !
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Disse este sagrado ascriptor : — kA sua memoria fi~

cou entregue ao esquecimento.

E, commentando, acerescenta o sr. dr. Laet :

«Tal dizer evidentemente não pôde ter applicaçâo

aos justos e sanctos porque destes mui diversamente

falia o Rei-Propheta : — Ji memoria do jmto será eterna.

Tsalmo, rri:y.

Pois bem, sr. doutor vou demonstrar, em passa-

gens do Novo Testamento a mesma ideia expressa pelo

Ecclesiastes.

Nessa passagem, o Ecclesiastes está exhortando

aos israelistas para que se lembrem que a felicidade do

homem nâo consiste somente no usofructo das bençams

temporaes, e, muito menos, que estas os devam fazer

esquecer dos seus deveres para com Deus, pois que, apos

a morte, não restará mais opportunidade para a alma

SE reconciliar com Deus. E, por isso, os exhortava di-

zendo : — porque os que estão vivos sabem que hão de morrer,

porém, os mortos não sabem mais nada, nem dalli por diante

elles têm alguma recompensa : porque sua memoria ficou en-

tregue ao esquecimento.

Portanto, a memoria, ou a lembrança dos ímpios

ficará entregue ao esquecimento, como que será cancel-

lada,como que será apagada. Êxodo, ?2:jj; 'Daniel, 12:1.

Pois bem, sr. doutor, abramos junctos o Novo Tes-

tamento e vejamos o que diz o Apostolo S. Paulo a res-

peito dos justos.

Diz o Apostolo : — Também te rogo a ti, ó fiel com-

panheiro, que as ajudes como pessoas que trabalharam com-

migo no Evangelho como Clemente e com outros que me aju-

daram, cujos nomes estão no Livro da Fida" . Philippenses 4:3

Aqui, portanto, o Apostolo affirma que os nomes
de muitas pessoas que o ajudaram na obra da evangeli-

zação, e dos quaes elle não podia recordar-se de mo-
mento, estavam lembrados, registrados, eternamente

memorados no Iyivro daVida.
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Jesus disse ao Apostolo S. João. na visão de Pat-

mos : — Aquelle que vencer será assim vestido de vesti-

duras brancas e eu não apagarei o seu nome do Li-

vro da Vida, e o seu nome confessarei diante do

meu Pae e diante dos anjos. ^Apocalypse, ) : j.

S. João, faliando daquelles que hão de entrar

no céu, disse : — Não entrará cousa alguma contamina-

da, nem quem commetta abominação, ou mentira, mas so-

mente aquelles que estão escriptos no Livro da Vida do

Cordeiro. Apocalypse, 21 : 27.

Portanto, teve razão David quando disse :
—

A memoria do justo é eterna.

Agora, continuemos o nosso exame, sr. doutor,

e vejamos que o Ecclesiastes teve também razão.

Como já vimos, no capitulo III do Apocalypse,

só entrarão no céu aquelles cujos nomes não fo-

rem apagados do Livro da Vida.

Conseguintemente, daquella memoria eterna fi-

carão elliminados, apagados, esquecidos, os nomes
dos hypocritas e dos impios ! De facto, a sua me*

morta ficará entregue ao esquecimento

!

Mais :

S. João, referindo-se áquelles que adoraram a

Besta, ou o Anti-Christo, ou o Papa, diz— que os nomes
delles não estão escriptos no Livro da Vida — Cujos

nomes não estão escriptos no Livro da Vida. Apoca-

lypse, 1} : 8.

E, finalmente, quando S. João descreve o juizò

final, também diz : — E aquelle que se não achou escripto

no Livro da Vida, foi lançado no tanque do fogo. ^Apoca-

lypse, 20 : 1;.

Conseguintemente, aquelles que tudo fizeram

para se esquecer de seus deveres para com Deus,

e que eram considerados christãos, os seus nomes
serão apagados do Livro da Vida, isto é, a sua

memoria ficará entregue ao esquecimento.
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Todos os impios, quer tenham o nome de ro-

manistas, quer tenham o nome de protestantes, tenham

os nomes que tiverem — pouco importa o nome ! —

j

todos os impios não figurarão naq ella ETERNA me-

moria, onde, pela graça de Christo, fi:arão regis-

trados os nomes dos christãos sinceros, os redimidos

de Jesus !

Lançados no tanque do fogo,isto é, entregues aos

remorsos eternos, os impios ficarão para sempre ba-

nidos da presença de Deus.

O inferno é a eterna separação de Deus.

Para Deus, portanto, a memoria do impio fica

entregue ao esquecimento !

Razão, pois, teve o Eeclesiastes, sr. doutor, no

que affirmou. Saibamos todos viver para honrar nosso

Deus, que, no desvelo do seu infinito amor para com-

nosco, nos deu a salvação pela fé em seu Filho

Jesus Christo.

Crendo em Christo, a nossa memoria será eter-

na e bemdicta. Não crendo em Christo, o Auctor

da Vida, somente nos restará, no pasto infernal dos

remorsos de nossas almas, a tocante certeza da eter-

na maldicção !

Na verdade, a memoria do impio ficará entregue

ao esquecimento !...

E 1

tocantissima esta expressão, mas é a justa

resultante do olvido tributado pelo homem ao infi-

nito amor de Deus, revelado em Jesus Christo !

ímpios ! Deus não quer a vossa condemnação !

Eu*E, porém, é justo : si o desprezardes, si o olvi-

dardes, egualmente a vossa memoria ficará entre-

gue ao eterno esquecimento !

Doutor ! emquanto é tempo, saiba s. s. apro-

veitar-se da licção sagrada, para que mais tarde,

não fique também a sita me aorta entregue ao eterno

esquecimento !
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Vindicada a orthodoxia do livro do Ecclesiastes,

não devo passar á refutação dos artigos históricos do

sr. dr. Carlos de Laet, sem primeiramente oppor con-

testação a duas passagens do Novo Testamento, por

s. s. commentadas, em favor da herética doutrina da

communicação dos mortos com os vivos.

Considerarei, em primeiro logar, a Parábola do

Rico e de Lazaro.

£il-a

:

1 1— « Havia um homem rico que se vestia de purpura, e de

hollanda ; e que todos os dias s-e banqueteava esplendida-

mente.

«Havia também um pobre mendigo por nome La%arò,

todo coberto de chagas, que estava deitado a sua porta > e que

desejava fartar-se das migalhas que cahiam da mesa do rico^

mas ninguém W as dava ; e os cães vinham lamber-lhe as ul-

ceras.

«Ora, succedeu morrer este mendigo que foi levado pelos

anjos ao seio de Abrahão. E morreu o rico, e foi sepultado no

inferno.

« E quando elle estava nos tormentos, levantando

os seus olhos) viu ao longe Abrahão e a Lazaro no seu seio :

e> gritando elle, disse : Pae Abrahão compadece-te de mim t

manda cá a Lazaro para que molhe em agua a ponta do seú

dedo afim de me refrescar a lingua, pois sou atormentado úesta

chamma.

«E Abrahão lhe respondeu : Filho lenibra-te que reci

bestes os teus bens em vida e que Lazaro não teve siúão males:

por isso está elle agora consolado e tii em tormentos : e dê

mais, que entre nós e vós está firmado um grande abysmo r dê

maneira que os que querem passar daqui para vós-, não podem)

nem os de lá passar para ca.

« E disse o rico : Pois eu te rogo, Pae, que o mandes a

casa de meu Pae : pois que tenho cinco irmãos para que lhes
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dê testemunho, não succeda virem também elles para este Jo-

gar de tormentos.

«£ Abrahão lhe disse : Elles têm lá Moyses e os Tro-

phetas : ouçam- os.

« Disse, pois o rico : Não, Pae Abrahão : mas si for a

elles algum dos mortos hão de fa^er penitencia.

Abrahão, porém, lhes respondeu :

Si elles não derem ouvidos a Moyses e aos prophetas, tão

pouco se deixarão persuadir ainda quando haja de resu^cilar

algum doamortos. Evangelho de S. 1 ucas, capitulo i6:l<)-}i.

Como acabam de testemunhar os leitores, esta pa-

rábola de Nosso Senhor Jesus Christo é a mais bella

e tocante illustração da doutrina evangélica que venho

sustentando contra a falsa doutrina do Romanismo e

do Espiritismo.

Esta parábola, é, por sua vez, um quadro feito pelo

Divino Mestre, illustrando a doutrina do livro do Ec-

clesiastes.

Segundo . o ensino desta parábola, o rico israelita,

durante toda a sua vida, só se preoceupou em dar sa-

tisfação aos gosos materiaes, aos prazeres sensuaes
;

vestir luxuosamente, comer bem, passar esplendida-

mente. Elie não tinha tempo de pensar em religião.

A religião estava entregue a um completo esqueci-

mento !

Pois bem, morto o rico, no inferno, ainda «a me-

moria», a lembrança da religião, «continuava entregue ao

esquecimento» !

Na memoria daquelle rico continuavam vividas as

necessidades em cuja satisfação passára os dias ephe-

meros de sua existência.

Aquelle paladar, que com tanto empenho pro-

curava cultivar, banqueteando-se esplendidamente, e

com tanta avareza, que as mesmas migalhas que cahiam

da mesa não concedia ao pobre Lazaro, agora é a parte

que mais soffre e que mais o atormenta ! Neila, é que
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elle sente mais intenso o seu soffrimento : alli, arde

como que uma cliamma ! Alli, onde residira antes a sua

maior quão avara preoccupação, é a sede principal de seu

soffrimento !

Disse o Ecclesiastes,que após a morte, na sepultura

«não ha obra, nem ração, nem sabedoria e nem sciencia.»

E como estas palavras do Ecclesiastes se tornam

vivas neste tocante quadro feito pelo Divino Mestre !...

O rico, ainda que experimentando a consequência

de sua avareza, não se preoccupa com chorar a sua ini-

quidade : não pede perdão ! Supplicar perdão é possuir

esperança. Mas, ao transpor os portaes do inferno, a

alma fica despida da esperança.

«Lasciate ogni Speranza, voi cl^entrate !.. .

O rico sente uma chamma, que o atormenta e, en-

tretanto, não pede perdão ! A chamma que envolvia a sua

lingua, era o remorso de consciência, que assim inflam-

mava o instrumento principal de sua vida peccaminosa !

Immediatamente depois da morte, o rico foi para

o inferno !

Lazaro, porém, immediatamente depois da morte,

foi para o ceu, levado pelos anjos !

Lazaro não precisou passar, como os Romanistas

todos, pelas chammas do purgatório !

Lazaro não precisou de missas para ir para o ceu !

Portanto, segundo esta parábola, não ha pur-

gatório !

Sim : segundo esta parábola, o purgatório é uma
mentira !

Mas, perante o ensino desta parábola, são desne*

cessarios os suffragios de missas pelas almas dos que

morrem para que possam entrar no gozo da eterna

felicidade.

Si o pobre Lazaro poude ir immediatamente para

o céu, sem ter feito confissão auricular, sem ter sido
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sacramentado, sem ter sido ungido, sem ouvir o officio

dos agonizantes, sem as recommendações dos sacer-

dotes, porque é, sr. dr. Carlos Maximiano Pimenta de

de Laet, que hoje os romanistas, gosando de todas

estas vantagens, não podem ir immediatamente para o

céu, mas perduram per secula seculorum nas chammas

do PURGATÓRIO ?! ...

Não resta duvida — Lazaro não era catholico ro-

mano I

Esta tocante parábola vem ainda confirmar o en-

sino do Ecclesiastes, quando nos revela que, após a

morte, os mortos não têm communiçação com os vivos.

Ella, portanto, condemna tanto o ensino do Roma
nismo, como o ensino do Espiritismo.

O rico intercedeu pelos cincos irmãos que deixara

no mundo. E roga ao Pae Abrahão, para que fosse

enviado o sancto Lazaro á casa de seus irmãos, para

que não succedesse que elles também fossem para

aquelle logar de tormentos.

Abranhão, porém, fez sentir ao rico infeliz, que

os seus irmãos não necessitavam das admoestações, ins-

trucções e conselhos de S. Lazaro, porque elles tinham

os escriptos de Moysés e dos Prophetas.

O rico, provavelmente, recordando-se que no seu

tempo, elle também poderia ter-se approveitado desses

Livros Sagrados e que entretanto deixara de os ler,

suggeriu a Abrahão :
—Não Pae Abrahão^ mas si for a

elles algum dos mor/os, hão de crer.

Abrahão, porém, longe de acceitar a suggestão do

desgraçado, a repelliu, dizendo-lhe :— Si elles não dão

ouvidos a Moyses e aos Prophetas , tão pouco se deixarão per-

suadir ainda quando haja de resuscitar algum dos mortos,

Conseguintemente, para o sancto Abrahão, ou me-

lhor, para Nosso Senhor Jksus Christo, si os catho-

licos romanos e espiritistas não se deixarem persuadir

pelas revelações das Sagradas Escripturas, não serão
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as visões ou revelações espiritas que os faião compre-

hender os seus deveres para com Deus e o próximo.

Para Jesus Christo, portanto, as Escripturas Sa-

gradas constituem uma revelação perfeita para Orientar

o homem no cumprimento de seus deveres moraes e re-

ligiosos.

Incontestavelmente as visõss do Espiritismo e do

Romanismo não podem de maneira alg-uma ter a pre-

tenção de melhor revelar a vontade de Deus para salva-

ção do que a Sagrada Kscriptura que é a revelação de

Deus mesmo.

E\ porém, facto incontestável que tanto as visões

do Romanismo como as do Espiritismo têm revelado

actos de culto e ensinamentos doutrinários que estão

em completo antag-onismo, completa contradicç"o ao

ensino da Palavra de Deus.

A contradicção entre o ensino de Jesus, nesta pa-

rábola, e o ensino do Romanismo e do Espiritismo em
suas respectivas visões — é motivo, assaz sufici-

ente, para convencer a todos de que taes visões e ensina •

mentos nào são de sanctos mas de demónios !

Não devo terminar este artig-o sem mostrar aos lei-

tores como o sr. dr. Carlos de Laet não escrupuliza de

sophismar a sancta Palavra de DEUS;

Eis o commentario que elle propoz a uma para*

phrase, feita por elle mesmo, da alludida parábola s
—

« Disto se conclue que o patriarcha ouviu a prece do

máu rico, o que evidentemente prova que os sanctos

não conhecem apenas o que se passa no seu habitáculo

— o Céu, depois da Redempção, o Limbo, ou como
queiram chamar, antes da morte de Christo. »

E' evidente o sophisma.

Ora, sr. doutor, eu não estou tratando si ria eter-

nidade os sanctos possam ou não ouvir os gritos dos

condemnados, entre os quaes medeia um abysmo. Essa

não é a questão.
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A questão é : Si a Palavra de Deus auctorisa a s. s.

affirmar que os sanctos fallecidos têm communicação

com os vivos.

Ora, a parábola de Jesus somente o auctorisa a dar

esta resposta : — Jesus, pela Parábola do Rico e de

Lazaro, ensina que não é necessário que os mortos se

communiquem com os vivos. Mais : Jesus ensina que

#
os escriptos de Moyses e dos Prophetas são suffleientes

para persuadir e levar o homem á penitencia ou arre-

pendimento dos seus peccados, e arrependido e crente,

ter entrada no Céu, immediatamente depois da morte.

Eis a verdadeira resposta, sr. doutor!

Saiba s. s. delia se aproveitar em quanto é tempo.

Amanhã ! . . . pôde ser tarde de mais ! . . .

XVI

Até aqui tenho demonstrado, com a auctoridade

infallivel da Sagrada Kscriptura, como o sr. dr. Car-

los de Laet não tem tido escrúpulo de torcer, so-

phismar e até mesmo contradictar a sancta Palavra

de Deus.

Disse o eminente theologo dr. Dabney : «A Bi-

blia é a sua própria testemunha.» Isto é, a Biblia

commenta-se a si mesma : um livro da Sagrada Ks-

criptura serve de commentario a outro livro. E
esta é a minha grande \antagem, nesta discussão :

—
as auctoridades que tenho citado, na confirmação dos

assertos que tenho feito, são os auctores dos Livros

Sanctos, são os instrumentos de Deus na revelação

da verdade religiosa, são, portanto, auctoridades in-

falliveis, porque foram inspiradas pelo Espirito San-

cto.

O sr. dr. Carlos de Laet, que vae buscar entre

os padres as suas auctoridades, padres que, por mais

respeitáveis que sejam, sempre são padres, não gosta
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que eu tão insistentemente escave textos, tão imper-

tinentemente appelle para as Sagradas Lettras, obri-

g*ando-o a abrir também esse Divino Deposito da

verdade, onde s. s. tem encontrado a mais tremenda

reprovação ás doutrinas da Egreja Romana.

E' tão contrariadamente que s. s. cita as Es-

cripturas, que já chegou a pedir desculpas aos seus

leitores por ter de o fazer tantas vezes !

S. s. entende, pois, ou que essas citações são

sem valor, ou que ellas offendem, melindram, a

castidade dos ouvidos catholicos romanos ! . . ,

Ah ! tem razão sr. dr. Carlos de Laet, as cita-

ções que s. s. constrangidamente tem feito > melin-

dram, offendem os escrúpulos romanistas, porque

ellas, apesar de seus sophismados commentos, apesar

do seu estylo castíssimo, demonstram os errros do Ro
manismo. S. s. sabe que a Palavrade Deus, como asse

verou o propheta Isaias, não volta vasia, mas surtirá o

effeito desejado. Ella é luz, hade combater as trevas !

Ella é a verdade, ha de levar a confusão á Babel do erro

catholico romano !

Mas vejamos, leitores, a outra passag-enfdo Novo
Testamento invocada para sustentar a doutrina da

communicação dos mortos, canonizados a ouro, com
os vivos peccadores.

Eis a passag-em : — Jesus di^ia também aos seus

discípulos : Havia um homem rico que tinha um feitor

;

e este foi accusado perante elle como que tivesse dissipado

os seus bens.

E elle o chamou e disse : — Que é isto que ouço de

ti ? Dá conta da tua administração, porque já não po-

derás ser meu feitor.

Então disse o feitor comsigo: Que farei, pois que meu Se

nhor me tira a administração? Cavar no posso : de mendigar

tenho vergonha. Já sei que hei de fo~er para que, quando

fôr removido da feitoria, me recebam em suas casas.
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Tendo, pois, chamado cada um dos devedores de seu

Senhor, ài%}ã ao primeiro : Quanto deves a meu Senhor ?

E elle respondeu : cem cados de aceite. E ellc di~ia : Toma
tua obrigagaçõo e sen ta- te depressa e escreve — cin~

comia.

Depois disse a outro : E tu quanto deves ? Elle res-

pondeu : cem coros de trigo. Disse-lhe o feitor : Toma as

tuas lettras e escreve oitenta.

E lo vou o stnhor ao feitor iniquo, por ter obrado

com prudência : porque os filhos deste século são mais

prudentes entre si que os filhos da lu^.

Portanto cu vos diço : Grangcae-vos amidos com as

riquezas da iniquidade, para que, quando necessitardes,

vos recebam nas eternas moradas. Evangelho de São Luc.

16 : i-io.

Depois da leitura reflectida desta parábola, os

leitores reconhecerão que Jesus exhortou a seus dis-

cípulos para que fossem prudentes no cuidado dos deve-

res religiosos, como os mundanos o são das riquezas tér-

reas.

Jesus não quer que os filhos do século levem

vantagens aos filhos da luz.

Assim como o impio sabe aproveitar toda a sua

pericia, talento e força, na pratica do mal, saiba

egualmente o christão applicar toda a sua pericia, ta-

lento e diligencia na pratica do bem.

Este, o fim principal da parábola exhortatoria,

dirigida especialmente aos discípulos de Jesus, ainda

que ouvida também pelos phariseus e publicanos.

Isto estabelecido, pergunta-se :

A quem se dirigira Jesus, quando disse :— Grau-

geae amigos, portanto, com as riquezas da iniquidade,

para que, quando necessitardes, vos recebam nas eternas

moradas ?

A resposta não pôde ser outra : foram dirigidas

aos Apóstolos aquellas palavras de Jesus,
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Desde que a exhortação foi para elles, segue-se

que a sua conclusão também deve ser para elles.

Ora, no tempo dos Apóstolos, não existindo

sanctos intercessores, pois que, segundo o Romanismo,

os sanctos Prophetas e Patriarchas estavam no Lim-

bo, claro fica que aquella expressão — grangeae anti*

gos — não pôde significar : — grangeae sanctos !...

Não havia ainda sanctos nos céus, affirma falsa-

mente a Egreja Romana, e o sr. doutor tem obri-

gação de crer nisso. Portanto, a conclusão tirada pelo

sr. dr. Carlos de Laet não procede !

Mais : ainda que se admitta que os phariseus

e publicanos ouvissem a Parábola, comtudo affirma

que ella foi especialmente dirigida aos discipulos de

Jesus. Mas, para satisfazer ao sr. dr. Carlos de Laet,

admitto que seja extensiva aos apóstolos, aos pha-

riseus e a s. s. também. Que tem isso? Deveria

am os apóstolos deixar de obedecer á ordem de Je-

sus quando disse grangeae amigos ?

Certo que não.

Pois bem, nesse caso, que amigos, (sanctos)

os apóstolos poderiam grangear para interceder por

elles quando necessitassem de celestial soccorro, si

Jesus lhes conferiu os dons do Espirito Sanctq ? Si

Jesus lhes disse :
—

- E eu estarei comvosco todos os dias

até a consumiu ição dos séculos ? Para perfeita orienta-

ção e protecção não seriam suffleientes os dons do

Espirito Sancto e a presença de Jesus, sr dr. Car-

los de Laet ?

Mas, sr. doutor, que sanctos poderiam elles

grangear com riquezas de iniquidade?!...

Não, sr. doutor, aquella expressão : grangeae

antigos não pôde significar agarrae vos com os san-

ctos !

Escutem os leitores o commentario laetico :
—

«.JESUS, é certo, ao começar esta parábola, dirigiu-se
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aos seus discípulos, mas não menos verdade é ter sido

publico o ensino do divino mestre cujas palavras

não se endereçaram tão somente aos apóstolos, sinão a

todos os ouvintes e aos que ainda hoje o ouvem nas

paginas do Evang-elho.»

E com este g-eito desag-eitado o sr. doutor pro-

cura insinuar no espirito dos seus leitores que a ex-

pressão — grang-eae amig-os — foi antes dirigida aos

phariseus que aos apóstolos !

De modo que, seg-undo esta original hermenêutica,

Jesus fez a Parábola exhortoria para os discipulos e

a sua applicação para os phariseus ! . . .

E' muito boa esta, do sr. dr. Laet ! . . .

Além desta asserção de mestre, o sr. doutor pro-

cura justificar esta cincada com o \-ersiculo quatorze

do mesmo capitulo, que diz : — Ora, os phariseus
y
que

eram avarentos, ouviam tidas estas cousas e o escarneciam.

Mas, porque os phariseus escarneciam de Jesus ?

Seria por causa da Parábola peia qual Jesus exbor-

tava aos seus discipulos a não ficarem, na pratica do

bem, inferiores aos filhos das trevas, na pratica do

mal ?

Não, sr. doutor, s. s. está muito eng-anado ! (Mas

eu não creio nesse eng-ano de s. s. Creio antes que s.

s. mais uma vez não teve escrúpulos de sophismar a

verdade do Evang-elho.)

De facto, depois de Jesus proferir a Parábola

disse : — O que i fiel no menos lambem ê fiel no m.iis ; e

o que é injusto no pouso também t injusto no muito Si,

pois, não fostes fieis nas riquezas injust.is, quem vos con-

fiará as verdadeiras ? E si não fostes fieis no alheio, o que

ê vosso, quem vol-o dará ?

Nenhum servo pôde servir a dous senhores : porque

ou ha de aborrecer a um e amar a outro, ou ha de entre-

gar-se a um e despregar o outro : n%0 podeis servir a Deus
e as riquezas.
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Ora, os phariseus, que eram avarentos, ouviam todas

estas cousas e o escarneciam.

Não está claro, caros leitores, que a razão do

evangelista registrar o procedimento dos phariseus,

não foi por causa da parábola, mas foi porque sendo

elles avarentos, a sua avareza proclamava que elles não

serviam a Deus, antes testemunhava que elles eram

hypocritas ?

Sr. doutor, até quando s. s. sophismará o Evan-

gelho ? ! Mas, quaes serão os «amigos» que se deverão

grangear «com as riquezas da iniquidade» «e que nos

receberão nas eternas moradas» ?

Respondo : — os amigos são as boas obras.

Mas, como poder-se-á grangear boas obras com
riquezas de iniquidade ?

1? O talento, a pericia, a sagacidade, a sabedo-

ria e o amor que exercitei na pratica do mal, devo,

agora, exercitar na pratica do bem.
2.° Zacheu, quando convertido, disse a Jesus :

— Eis aqui dou, Senhor, aos pobres a metade dos meus

bens ; e si em alguma cousa defraudei a alguém, retri-

buo-lhe quadruplicadumente. (S. Lucas, 19:1-9.) Assim,

Zacheu, o publicano, com as riquezas da iniquida-

de, realmente grangeava amigos.

E disse Jesus : — Em v rdade vos digo, quantas

ve^es o (bem) fizestes a um destes meus irmãos pequeni-

nos a mim fizestes. S. Matheus, 26:40.

3? kAssítix lu^a a vossa lux diante dos homens, disse

Jesus, para que elles vendo as vossas obras, glorifiquem a

vosso Pae que está nos céus. S. Matheus, j:i6.

4? Disse o apostolo S. João : — Então ouvi uma

vox do céu que me di^ja

:

Bemaventurados os mortos que morrem no Senhor !

De hoje em diante, di^ o Espirito, que descancem dos

seus trabalhos, porque as suas obras os seguem. Apoca*

lypse
}
14:1}.



— 162 —

No exercício da fé, o christão attestará a sua

virtude, a realidade pratica da religião, « pelas suas

obras.» E, si é infallivclmente certo que ellas não po-

dem salvar, attestam, não obstante, que o Espirito

Sancto tem identificado o peccador crente e regene-

rado com Jesus, o seu Salvador.

Si o mundãHO desin volve tanta actividade, tanto

esforço, tanto talento e tanta prudência no usofructo

e conservação das riquezas deste mundo, o christão não

deve ser menos deligente no usofructo, conservação

e desinvolvimento das bençams da religião : a san-

ctificação da alma.

Conseg-uintemente, a parábola, invocada pelo sr.

dr. Carlos de Laet, nada refere em absoluto que,

de leve, tenha qualquer referencia á doutrina pagã

da communicação dos mortos com os vivos.

E' de bom aviso, porém, que s. s. sciente e

consciente da exhortação de Nosso Senhor Jesus,

não continue a usar de seu precioso talento, riqueza

de inestimável valor, para defesa da Idolatria e do

Espiritismo, nem, muito menos, para sophismar e con-

tradizer a Palavra de Deus. Pois, disse Jesus: — De

toda a palavra que sahir da vossa bocca
)

dareis conta

110 dia do Jui%p.

Eis ahi o aviso ! Saiba s. s. ser mais discreto !

Saiba s s. honrar a Deus ! Porque, daqui a pouco,

terá de comparecer diante do Tribunal de Christo !

XVII

Na sustentação de minha these, em discussão

com o sr. dr. Carlos de Eaet, provei o mimetismo ca-

tholico, primeiro, com os Sagrados Livros do Velho

Testamento, porque s. s., em discussão com os po-

sitivistas, teve o arrojo de asseverar que o culto e a

invocação dos sanctos existiram, entre os hebreus.
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desde o tempo do propheta Jeremias
;

segundo, com
os Livros Sagrados do Novo Testamento

;
e, terceiro,

finalmente, com a Historia, cujos depoimentos attes-

tam que o culto e intercessão dos sanctos é uma
innovação, é um verdadeiro mimetismo.

Innovação, porque não tem base nas Sagradas

Escripturas, onde não ha um só exemplo de culto

a sanctos fallecidos, um só exemplo revelado siquer

de um sancto beatificado interceder pelos vivos, um
só preceito que ordene render culto e invocar os

sanctos ! Mimetismo, porque o culto e intercessão dos

sanctos jámais foram praticados na Egreja Apostó-

lica, e só foram praticados na Egreja depois, pelo

menos, do quarto século. E', portanto, um verg-onhoso

plagio que a Egreja Romana fez do Pag-anismo.

O sr. dr. Carlos de Laet é, porém, polemista

que pertence á «classe dos mais teimosos.»

S. s. não quer dar o braço a torcer, mesmo
quando as suas asserções importam completa con-

tradiccão ao ensino de sua Egreja : importam verda-

deiros absurdos e heresias !

As auctoridades catholicas romanas jámais pro-

curaram sustentar a doutrina da communicação dos

mortos com os vivos, ou intercessão dos sanctos,

com passagens do Velho Testamento. Creio que o

sr. dr. Carlos de Laet é o primeiro romanista que

teve tal ousadia !

Os romanistas tentam provar com o Velho Tes-

tamento um culto similhante, também de duliã, mas,

concedido aos anjos, espiritos celestes, que nunca

se encarnaram.

Já demonstrei ao sr. doutor que as referidas pas-

sagens são verdadeiras theophanias, pelas quaes Deus,

a Seg-unda Pessoa da Sanctissima Trindade, se re-

velava aos homens sob a fórma de anjo, e era cha-

mada

—

lAnjo do Senhor, Anjo do Concerto^ eíç.
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Não houve, portanto, culto rendido á ereatura,

mas, sim, tributado ao -Anjo de Jehovâh — que é

Deus revelado, na pessoa de Jesus.

As auctoridades catholicas romanas também não

citam as Sagradas Escripturas do Velho Testamento,

porque é ensino da Egreja Papal—que as almas dos

justos, prophetas e patriarchas, os sanctos da Dis-

pensação Judaica, não foram para o céu, logo depois

da morte, mas foram para o Limbo, um dos quatro

antros das cavernas interiores da terra.

Nesse Limbiis-Ta/nim, as almas dos sanctos per

maneceram até a resurreição de Jesus Christo.

Em tal logar, as almas não gosavam a beati-

tude, não g-osavam a presença de Jesus, mas esta-

vam num estado de lethargia. Nesse log-ar, não

podiam, portanto, ser intercessoras ; não podiam

communicar-se com os vivos.

Este é o ensino da Egreja Romana. E como

tal theoria não convém á these do sr. dr. Carlos de

Laet, s. s. contra ella se tem insubordinadamente

insurgido !...

Quanto ao estado lethargico das almas sanctas,

no Limbo, antes de Jesus, disse S. Jeronymo :

— «Quando se nos apresenta Lazaro no seio de

Abrahão, e em um log-ar de refrigério, não ha uma
differença entre o Inferno e o Céu ? Antes de ( hristo,

Abrahão estava no Inferno, depois de Christo o la-

drão é recebido no Paraizo. Eis ahi porque, quan-

do o Salvador resuscitou, muitos sanctos que dor-

miam (multa dormientium) resuscitaram com Elie e

appareceram na Jerusalém celeste. Então cumpriu-se

esta palavra : Levanta-te e sahe do tumulo, tu que dor-

mes, e o Christo te allumiará.» Quod si Lazarus vi-

detur in sinu Abrahae, locoque refrigerú, quid simile

infernus et regna ccelorum ? Ante Christum, Abra-

ham apud inferus; post Christum latro in paradiso, Et
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id circo in resurrectione ejas, multa dormiEntiúm

corpora surrexerunt, et visa sunt in coclesti Jerusa-

lém. Tuncque impletum est illud elogium : «Surge,

qui dormis, et elevare, et illuminabit te Christus.»

Lettres Choisies de Saint Jerome, 218.

Além desse testemunho de S. Jeronymo, tam-

bém trago o testemunho do padre, que muito e muito

considero pelo seu grande conhecimento em archeologia

moderna, grande orientalista assyriologo, muito conhe-

cedor dos costumes israelitas, o sábio Padre Vigou-

roux :
— «E' certo que as almas, no Limbo, não podi-

am alli adquirir méritos e n\o gosavam da visão beatifica.

Eis porque se diz, em diversos logares da Escriptura,

que na sepultura não se pôde glorificar a Deus. Isa-

ias, 38 : 18 ; Psalmo, 114 : 17. Veja-se Figouroux, vol.

III, pag-s. 156-159. — La Bible et les Decouvertes Mo-

dernes.

Além desse depoimento, cito uma das auctorida-

des mais celebres da Egreja Romana e das mais ci-

tadas em matéria theologica e controversa.

Diz o Cardeal Bellarmino : — «Constituunt enim

Scholastici , communi consensu, intra terram quattu-

or sinus, sive unum in quattuor partes divisum : unum
pro damnatis

; alterum pro purgantibus ; tertium pro

iufantibus sine baptismo, abeumtibus
;
quartum pro

justis, qui moriebantur ante Christi passionem, qui

nunc vacuus remanet... Be Purg. Lib II cap. 6.

Disse este Cardeal, no capitulo 20 do primeiro

livro De Beatitudine et Culta Sanciorum, ondej para pro-

var a razão porque não eram invocados os patriar-

chas do Antigo Testamento, que até á morte de

Christo não estavam na gloria, disse : «porque só

á perfeita bemaventurança é que é dado saber as

cousas.»

E quando não bastassem ao sr. dr. Carlos de

Eaet esses testemunhos em pról da verdade, que
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tenho sustentado, bastaria a decisão do Concilio de

Trento na «Sessão XXV : — docentes eos Sanctus una

cum Christo regnantes, orationes suas pro hominibus

Deo oferre.»

Portanto, o Concilio mandou ensinar : — «que os

sanctos que reinam junctamente com ChriíTO, offe-

recem a Deus pelos homens as suas orações.»

Ora, os sanctos do Judaismo não reinaram jun-

ctamente com Christo.

Eogo, não podiam ser intercessores, não podiam

communicar-se com os vivos.

Conseguintemente, o sr. dr. Carlos de Laet não

pôde, como catholico romano orthodoxo, sustentar

a sua these quando assevera que, entre os hebreus,

no Judaismo, na Egreja de Deus, era costume a

intercessão dos sanctos nos dias de Jeremias.

Este testemunho das auctoridades catholicas ro-

manas confirma a minha these : a invocação e cul-

to dos sanctos, ou a communicação dos mortos com

os vivos, segundo o ensino da Egreja Romana, ab-

solutamente não tem base nas Sagradas Escriptu-

ras do Velho Testamento : é um verdadeiro mime-

tismo da egreja pagã.

Poderei egualmente invocar auctoridades catho-

licas romanas para provar que o culto e intercessão

dos sanctos, ou a communicação dos mortos com os

vivos, é uma innovação do Komanismo, é um ver-

dadeiro mimetismo, na historia do Christianismo ?

Incontestavelmente — Sim !

E' o que principiarei a fazer amanhã, rebatendo

a defesa sophistica do sr. dr. Carlos de Laet.

xviii

A série de artigos do sr. dr. Carlos de Laet, pro-

curando sustentar sua infeliz these, á luz da Historia,
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é precedida de um artigo pelo qual s. s. tenta vindicar

a memoria do padre Bergier, auctor de varias obras

importantes, entre as quaes se acha o Diccionario Theo-

íogico, principal fonte das informações para o sr. doutor

na defeza de sua 'fé papal, nesta questão.

Asseverei, em meus artigos, que o sr. doutor fizera

mal de acceitar cegamente tudo quanto traduzira de

Bergier.

Pouco me importa que o rev. Bergier tenha real-

mente sido uma summidade no mundo ecclesiastico

romano.

O que é realmente certo é que elle não só errou

quando disse que a intercessão e o culto dos sanctos

eram praticados na Egreja Christã, nos primeiros tres

séculos de sua existência, como, ainda, eram praticados

na Dispensação Judaica
;
mas, também errou deplo-

ravelmente, errou por má fé, viciando citações de es-

criptores christãos, taes como S. Ignacio, S. Irineu,

Origenes, etc.

Por mais admirada e respeitada que seja uma
pessoa, a tolerância não deve ir ao ponto de assentir-se

em suas falsificações, em seus actos de má fé.

Si Jesus de suas asserções appellou para o

exame das Sagradas Escripturas, quanto mais eu não

deveria examinar devidamente as citações feitas pelo

sr. Bergier ! ?...

Neste empenho, busquei as referidas obras, que

pude encontrar aqui. Cheguei mesmo a ir a bibliotheca

do Mosteiro de S. Bento, onde examinei as edicções

latinas das obras de S. Irineu
;
depois, obtive as apo-

logias de S. Justino, de Athenagoras, de Hermias, o

Discurso dos gentios de Clemente de Alexandria, as

apologias do Christianismo de Tertuliano, de Minucius

Felix e de Commodianus. Pude compulsar as obras de

Origenes e as Epistolas de S. Cypriano. Pude ler as

Epistolas de S. Ignacio aos Ephesios primeira e se-
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gunda ; aos Magnesianos, aos Trallianos, ao Romanos,

aos PhilacUlphos, aos christãos de Smjrna e outras.

Pois bem, sr. doutor, depois dessa leitura, eu lhe posso

asseverar, mais uma vez, que é impossivel que um ho-

mem honesto affirme ter existido na Egreja Christã,

nos dias desses homens sanctos, a crença no culto e

intercessão dos sanctos, como hoje se pratica na Egreja

Romana !

Um homem, por mais respeitável que seja — n"o

deve mentir !

E Eergier faltou á verdade, quando tentou provar

que, antes do terceiro século, era costume na Egreja o

culto e a intercessão dos sanctos !

E, para que se nâo diga que eu estou profanando

a memoria de um morto, hoje reproduzirei a citação,

que fez Bergier, de Sancto Ignacio, servindo-me da

boa traducção do sr. dr. Laet : — « S. Ignacio, prestes

a padecer martyrio, escreveu aos Ephesios, n. 8 :
—

«Serei para vós uma victimade purificação, e de expi-

ação para a Egreja de Epheso, celebre em todos os

séculos » Dailli tinha procurado obscurecer o sentido

deste passo ; mas foi refutado por Pearson. Vindic.

Ignat. Segunda Pari. cap. Ij. E pôde um martyr ser

victima de purificação e de expiação pelos fieis de outro

modo que não pela intercessão ? »

Em resposta ao sr, dr. Carlos de Laet disse :

« 1? Esta citação nada prova a favor da intercessão

dos sanctos, porque segundo a doutrina da própria

Egreja Romana a intercessão dos sanctos não é expi-

atória e nem purificadora. Jesus Christo é o único que,

nacruz,expirou em propiciação pelos nossos peccados, e,

assim soffrendo expiatoriamente, nos purificou de todo o

peccado. Por isso, disse S. João:—0 sangue de Jesus

Christo nos purifica de todo o peccado. I. Epist. S. Jcão, 1:7.

S. Ignacio, verdadeiro christão, não podia ter

pronunciado aquella heresia. E' falso !
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2? Tenho diante de mim As Flores dos SancToS

ou as actas dos sanctos martyres, traduzidas sobie do-

cumentos originaes recolhidos por d. %uinart
)

Sancto Am-

brogio, Sancto Agostinho, Eu^bio, Trudencio, Gregorio de

Tour, Haronio, Assemani, etc, por J. B. de S. Victor,

edicção portugueza de i897.

Pois bem, na acta do martyrio de S. Ignacio, não

encontrei sentença alguma que desse, ao menos, uma
pallida idéa do sancto offerecer-se em sacrifício expia -

tório e purificador pela Egreja, ou por quem quer que

fosse ! Pelo contrario, tudo evidencia que o sancto

martyr exclusivamente só confiava em Jesus Christo.

E, em vez de offerecer-se em sacrifício expiatório e

purificador pelos crentes de Epheso, pedia, antes, o

soccorro de suas orações em seu próprio favor !

Eis aqui algumas de suas asserções :

— «A força de orar a Deus obtive, emfim, mais

do que tinha pedido, isto é, ver os vossos rostos. Enca-

deado por amor de Jesus Christo, espero abraçar-vos,

si pela divina vontade for achado digno de perseverar

até o fim. . . Serei reunido a Deus ; mas si a vossa

affeição para commigo for muito viva, segundo a carne,

ser-me-á necessário principiar de novo a jornada para

Elue. O altar do sacrifício está levantado : consenti,

pois, que eu seja immolado, e cantae em coro, durante

a immolação, acções de graças ao Pae Em Jesus

Christo por Eele ter julgado bom chamar do Oriente

ao Occidente um bispo da Syria para ir morrer nelle.

E' bom ser morto pelo mundo para renascer em
Deus. Só quando o mundo já não vir a este corpo é

que serei verdadeiramente discipulo de C hristo. Sup-

plicac-lhe para mim o ser julgado digno de servir de

hóstia a Deus.

«Não é como Paueo e Pedro que vos prescrevo

estas cousas : elles eram apóstolos, eu não sou mais

que um condemnado
; eram livres : até o presente, eu
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só tenho sido escravo
;
mas, si soffrer, serei liberto de

CHRisToe resuscitarei livre n'EEEE. Aprendo, ag-ora, em
minhas cadêas, a nada desejar do mundo e suas vai-

dades. ..Perdoae-me; mas eu sei o que me é necessário.

«lembrae-vos nas vossas orações da Egreja da Sjria,

que no meu log-ar vae ter a Deus por Pastor, porque o

Christo substitue ag-ora os seus Bispos. Pelo que me
diz respeito, envergonho-me de ser contado entre

elles, eu, o ultimo delles, e aborto da Egreja». (Os gryphos

são meus.J

Basta. Quem assim se expressou, sr. doutor, já-

mais podia ter tido a idéa herética de offerecer-se em
expiação e purificação de peccados ; em intercessão ou

mediação celeste, como entende e ensina a Fgreja Ro-

mana. A citação incontestavelmente está falsificada !»

Ag-ora, os leitores querem apreciar a resposta do

sr. dr. Carlos de Laet ?

Eil-a : — «O sr. Pastor acha que S. Ignacio não

podia ter pronunciado tal heresia, e grita : E' falso !

Como o demonstra ? Indo ao log-ar indicado por

Bergier e denunciando que lá não estava a passag-em ?

Não, senhores. O Sr. Alvaro Reis foi ao Fios Sanctorum

e, como na acta do martyrio de S. Ignacio não encontra

aquellas palavras, conclue que ellas não foram escri-

ptas ! E' pasmoso, mas é verdade... Bergier era a pro-

bidade em pessoa, e, portanto, incapaz de uma gros-

seira falsificação.»

Ag-ora, sr. doutor, escute a minha resposta :

i? Citei as actas do martyrio de S. Ig-nacio porque

ellas evidenciam que, para elle, Jesus era o seu único

intercessor.

2? Porque ellas evidenciam que o illustre martyr

jámais teve a idéa de offerecer-se como victima de ex-

piação e intercessão pela Egreja de Epheso, mas, pelo

contrario, supplicou elle mesmo as orações dos christãos

em seu próprio favor.
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3? Citei as actas do martyr, finalmente, porque nâo

tinha, na occasião, as Epistolas de S. Ignacio.

Mas, sr. dr. Carlos de Laet, porque s. s. podendo

vagarosamente ler as obras dos Sanctos Padres, que se

encontram na riquíssima bibliotheca do Mosteiro de

S. Bento, não me confundiu, abrindo a primeira Epis-

tola aos Ephesios, capitulo oitavo, mostrando-me o ori-

ginal ou a tradução do mesmo, onde se deveria encon-

trar o referido periodo citado por Bergier ? !

Ah ! o sr. doutor não o quiz fazer ? Pois o faço eu !

Eis aqui o capitulo 8'? da primeira Epistola de Sancto

Ignacio aos Ephesios — Ante-Nicene Father's Vol I,

pag\ 52 : — «Let not then any one deceive vou, as in-

deed ye are not deceived ; for ye are wholly devoted

to God. For when there is no evil desire within you,

which might defile and torment you, then do ye live

in accordance with the will of God, and are (the ser-

vants) of Christ. Cast ye out that which defiles you,

who are of the most holy Church of the Ephesians,

which is so famous and celebrated throughout the

world.»

Ainda cito a versão mais curta ou resumida da

mesma Epistola, capitulo 8? : — (ultimo periodo

acima transcripto) «I am far inferior to you. and require

to be sanctified by your church of Ephesus, so re-

nowned throughout the world. »

Eis agora a traducção litteral deste ultimo pe-

riodo :

« Eu vos sou muito inferior e desejo ser sanctifi-

cado pela vossa Egreja de Epheso tão celebre por todo

o mundo».

Agora, sr. dr. Carlos de Eaet, ponha a mão em sua

consciência e diga ao publico que nos lê si qualquer

dessas duas versões, de longe, pôde significar siquer

que o sancto martyr se offereceu em expiação e purifi-

cação pela Egreja de Epheso !
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Diante dessas duas versões, s. s. é obrigado a re-

conhecer que, si Bergier não falsificou a citação, pelo

menos referiu uma citação falsificada !

Não deveria, porém, Bergier examinar o original

grego antes de referir uma citação de S. Ig-nacio, já con-

testada por Dailli ?

Portanto, á luz da traducção ingleza das Epistolas

de S. Ig^nacio, mart}-r, mais uma vez posso clamar, em
alto e bom som : as citações que o sr. dr. Carlos de

Laet traduziu de Berg-ier, não merecem fé : são falsi-

ficadas !

Mais ; á luz das Fpistolas de Sancto Ig-nacio, o

culto e a intercessão dos sanctos, ou a communicação

dos mortos com os vivos — é um verdadeiro mimetismo

da egreja pag-ã, é um costume anti-evang-elico e abso-

lutamente não tem razão de ser.

XIX

Demonstrado que a citação da primeira Epistola

de S. Ignacio aos Ephesios, referida pelo Padre

Berg-ier, e traduzida pelo sr. dr. Carlos de Laet,

FOI falsificada ; demonstrado cabalmente que São

Ignacio, glorioso martyr do Christianismo, jámais

pensou de offerecer-se em sacrifício de expiação e

purificação pela Egreja de Eplieso ;
demonstrado que

no referido capitulo 8? da primeira Epistola aos

Ephesios absolutamente nada existe em abono do

culto idolatra aos sanctos e da intercessão dos mes-

mos ;
— passarei hoje a demonstrar, que a segunda

citação patristica, mencionada por Bergier, e tradu-

zida pelo sr. dr. Carlos de Eaet, absolutamente não

tem razão de ser, mas contém um ensino falso : é

mentirosa !

«Hegesippo, morto no fim do segundo século,

faliando dos parentes de Jesus Christo, que tinham
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sofixido o martyrio, diz o seg-uinte : — «Elles estão

presentes e presidem á Egreja Universal.» Heg-esippo

(observa Bergier) compara os, portanto, ao Bispo

que preside a assembleia dos fieis, que ora por elles

e que ao Senhor offerece as preces delles.» Dictio*

naire de Thêologie Vol. VI pag, 10, Jornal do Bra-

sil XII n. 29.

A isto respondi :

«Quanta heresia acceitou o sr. Bergier, e o sr.

dr. Carlos de Laet, deste illustre Hegesippo, só

para encontrar, nesse fragmento de terceira mão,

uma prova histórica a favor da intercessão dos san-

ctos !

I o Diz Hegesippo que os sanctos estão presen-

tes á Egreja Universal. E' falso. ! Diz a Cartilha Ro-

mana que — «só Deus está presente em toda a parte»,

e, portanto, só Deus está presente á Egreja Uni-

versal ! Já vê o sr. dr. Laet que Hegesippo nem,

siquer, sabia a Cartilha ! E não é somente Hege-
sippo, mas Euzebio, Bergier e o sr. dr. Laet, me
parece, também estão um pouco esquecidos dessa

doutrina rudimentar da Cartilha /...

2? Além desse erro de doutrina, diz Hegesip-

po : — «que os sanctos martyres e parentes de Jesus

presidem á Egreja Universal.» E o sr. Bergier, accre-

scenta : — «assim como , um Bispo preside a um con-

cilio !»

Estupendo ! Pois será crivei que os srs. Eusé-

bio, Bergier e Laet ignorem que a Egreja Universal

é a Egreja Christã, cujo único Chefe, que a preside,

é Christo ? Disse S. Paulo : — Jesus Christo é o

cabeça da Egreja. Epistola de S. Taulo aos Ephesios

5 : 23.

E tanto isto é verdade, que os próprios corre-

ligionários do sr dr. Laet ensinam que o Papa,

chefe da Egreja Romana, pretende ser, por isso, o
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representante de Christo, na terra, e não o Vigário

dos parentes de Jesus.

Consequentemente, a citação do fragmento de

Hegesippo em absoluto não procede, é herética, é

falsa !»

Agora, os leitores querem apreciar o valor da

hábil, sagaz e sabia argumentação do sr. dr. Car-

los de Laet, em refutar-me, em defender a causa

de sua Egreja e de sua ardente fé ?

Eis aqui :

((Aqui o sr. pastor horroriza-se, porque Eusé-

bio, Bergier e Laet (sic) ignoram que só Deus está

presente em toda a parte, e que só Jesus Christo

é cabeça da Egreja. Meu caro sr. pastor, o Laet

é um ignorante, elle mesmo o confessa, apenas sa-

bendo o suficiente para deslindar a meiada hete-

rodoxa de v. s, ; mas Bergier era um mestre em
theolog-ia, e Eusébio foi cognominado o Pae da His-

toria Ecclesiastica, porquanto, não obstante ser .sus-

peito de propenso ao arianismo, com certo espirito

critico, foi o primeiro a reunir em uma única obra

os eventos relativos aos primeiros séculos da Egreja.

Metter-me, pois, num feixe com taes homens é fa-

zer-me demasiada honra... Xinguem no citado trecho

aliás affirmou a omnipresença dos sanctos ; mas ape-

nas que pela Egreja militante elles se interessam,

que acompanham as suas luctas, e que para com os

peccadores exercem a funcção paternal e protectora

do Bispo para com os fieis. Entender o contrario é,

como dizem os Francezes, querer achar o insecto

na flor.»

Eis a refutação (sic) do sr. dr. Carlos de Laet.

Mas, sr. doutor, que parentes serão esses que

presidem á Egreja Catholica Romana ?

Eu, si me não engano, já ouvi dizer que São

José é o patrono da Egreja Romana, e a Virgem
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Maria (todo o mundo romanista sabe) é a Rainha do

Céu dos catholicos romanos.

Estes dous sanctos, porém, não foram martyri-

sados. Portanto, além destes, quaes serão os paren-

tes de Jesus que presidirão á Egreja Romana ?

E, depois, sr. doutor, porque será que a Egreja

Romana necessita de tantos presidentes ?

Eu gostaria de ver tudo isso bem explicado pelo

sr. doutor. Mas, emquanto aguardo essas importantes

explicações sobre as múltiplas presidências da Egreja

do sr. dr. Laet, passarei a considerar a sua capciosa

resposta aos argumentos que oppuz á herética afir-

mação de Hegesippo.

Disse este illustre desconhecido, que os marty-

rizados parentes de Jesus estão presentes e presidem

á Egreja Universal.

Ora, si elles estão presentes á Egreja Universal,

segue-se que elles são obiquios, estão ao mesmo tem-

po, em toda a parte, são, portanto, omnipresentes.

Mas, isto não é assim para o sr. dr. Carlos de

Laet : para s. s. os taes martyrizados parentes de

Jesus podem estar presentes a todas as necessidades e

luctas da Egreja e até mesmo presidir á Egreja Uni-

versal sem estarem presentes á mesma. . . isto é, sem

que sejam omnipresentes ! . .

.

Quando s. s. affirma que Dkus está presente á

Egreja Universal, s. s. certamente quer dizer que

Deus é omnipresente.

Mas quando s. s. se refere aos «parentes de

Jesus», a sua linguagem tem outro alcance, tem uma
outra significação. Assim, estar presentes á Egreja..,

é. .. significa... « interessam-se pela Egreja Univer-

sal !...» é... significa... «acompanham as luctas da

Egreja Universal !...» é... significa... quer dizer...

exercem a funcção paternal e protectora dos Bis«

pos !!..,»



— 176 —

De modo que, quando s. s. asseverar a um seu

discípulo que o sr. dr. F. preside á Camara dos

Deputados, o seu discípulo deverá entender que

aquelle illustre representante da nação. . . «interessa-

se» pela Camara... «acompanha», a todas as suas lu-

ctas... e até «exerce funeção paternal e protectora a

modo dos Bispos» !!...

Quando sr. dr. Carlos de Laet disser que tal

Deputado «está presente e preside» a Camara, s. s.

não quer dizer que, de facto, o sr. dr. fulano esteja

lá, de corpo presente, presidindo a Camara, vendo e

ouvindo tudo, dando ou cassando a palavra, abrindo ou

suspendendo a sessão, não !. . S. s. quer dizer que o

Deputado que preside e está presente... « acompanha »,

pela leitura dos jornaes ou por outras vias de infor-

mação, as luctas da Camara!!... S. s. quer dizer...

que o Deputado «interessa-se» pelos trabalhos par-

lamentares !!... e... ate... «exerce a funeção paternal

e protectora» para os demais Deputados, como o sr.

Bispo !!...»

E que mais ? Interpretar differentemente deste

systema laetico, bregeiro, sophistico, falso, quanto

apalhaçado, é, como «dizem os francezes, querer achar

o insecto na flôr !!...»

Não resta duvida, é um pandego este sr. dr.

Carlos de Laet !...

Não obstante, ainda devo compadecer-me do es-

pirito do sr. doutor !

O bom medico não deve desamparar o enfermo

emquanto houver signal de vida, e o sr. doutor ainda

não morreu !

Devo lhe dizer que o Evangelho, a Sancta Pa-

vra de Deus, revela que a — Egreja Universal — tem

por único Presidente, Cabeça, Chefe e Rei — ao Se-

nhor Jesus Christo.

Disse o propheta Isaias ; — Um Filho nos foi dcido
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a nós, e foi posto o principado sobre o seu hombro

Isaias
, 9 : 6.

Disse ainda esse mesmo propheta : — O Senhor ê

o nosso Jui^ ; o Senhor, o nosso Legislador ; o Senhor, o

nosso %ei ; Elie mesmo nos salvará. Isaias, }y.22.

Referindo-se ao g-overno de Jesus, disse o gran-

de apostolo S. Paulo : — forque é necessário que Elie

reine, até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos

seus pés. I Corinthios, 15:25 ; Ephesios, 1:20-22.

Disse S. João apostolo, que ouvira na visão apo-

calyptica : — E cantavam o cântico de Moysés, servo de

Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo — Grandes e ad-

miráveis são as tuas obras Senhor Deus Omnipotente !

Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ô Rei dos San-

ctos ! Apocalypse, 15:]

.

Disse ainda este apostolo : — Estes pelejaram con-

tra o Cordeiro, o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor

dos senhores e Rei dos reis ; e os que estão com Elie são

chamados escolhidos e fieis, apocalypse, 17:14.

Jesus, portanto, é o Rei da Fgreja Universal—
militante e triumphante.

Como Soberano da Egreja militante, Jesus disse

aos seus discipulos : — Ide, pois, ensinae a todas as

gentes : bapti^ando-as em nome do Pae, do Filho e do

Espirito Sancto ; ensinando-as a observar todas os cousas

que Unho mandado : e estae certos que eu estou comvosco

todos os dias até a consummação do século. Evangelho de

S. Matheus, 28:1 y e 20.

Jesus, portanto, prometteu aos seus discipulos

estar presente á sua Egreja Universal, EiXE o pôde

fazer porque é Deus. Eei.E só c suficiente para pre-

sidir á Egreja Universal, porque o seu g-overno pro-

videncial é perfeito, é omnipotente, é omnisciente, é

omnipresente, é divino. Sendo divino o g-overno de

Jesus, claro fica a desnecessidade de ajudantes no

céu, para presidirem os destinos da Egreja Christã,
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Não resta a menor duvida, quando Heg-esippo

asseverou que os parentes mart}risados de Jesus

presidem á Eg-reja Universal, revelou uma monstru-

osa mentira !

Mentira para a doutrina da própria Egreja Ro-

mana, cujo patrono é S. José e cuja Rainha é Sancta

Maria. Mentira á luz do Evangelho porque, segundo a

revelação da Sagrada Escriptura, o único Rei, Chefe

e Cabeça da Egreja, é — No^so Senhor Jesus ( hristo !

Disse o sr. doutor que Eusébio, que referiu o

testemunho de Heg-esippo, foi meio ariano, isto é,

foi propenso a negar a divindade de ( hristo; provei

que Berg-ier referiu citações falsificadas, si é que elle

mesmo não as falsificou
;

e, agora, fica evidente que

Heg-esippo mentiu !

E é na companhia de taes espiritos heréticos,

falsificadores e mentirosos que o sr. dr. Carlos de

Laet julga subida honra achar-se ! . . .

Não admira, pois, que s. s. defenda o Papado !...

Bem diz o provérbio popular : — Dize-me com
quem tu andas, e eu direi quem tu és !...

Dura vertias sed ver itas!...

XX

A outra citação patristica referida por Berg-ier

e traduzida pelo sr. dr. Carlos de Laet, na defesa do

mimetismo catholico, foi tirada das obras de Sancto

Irineu. O rev. Berg-ier fez, porém, com tal laconismo a

citação, que só por isso evidenciou a sua intenção cri-

minosa em emprestar ao Bispo de Lion um pensamento
que elle não teve.

Eis as palavras de Bergier: «Saint Irénée lui-meme,

L. 5, c. 19, dit que Marie a eté lavocate d'Eve. »

{Dictionaire de Theologie, Vol. VI, pag. 10).

Em resposta ao sr. dr. Carlos de Laet, escrevi ;
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«Refere ainda Bergier, e com elle o sr. dr. Carlos

de Eaet, que : — S. Iki^eu chamou a Virgem Maria
advogada de Eva».

«A vista desta citação, o leitor ficará crendo que

S. Irineu ensinou que Eva deveria ter, como sua ad-

vogada ou intercessora, a Virgem Maria. Mas, senhor

doutor, como a Virgem Maria poderia ser advogada

de Eva, si Eva morreu quatro mil annos antes da Vir-

gem Maria nascer? !.. . Sim, como poderia a Virgem

Maria ser advogada antes de nascer ? ! . . . antes de

existir ? ! . . .

« Caso o sr. dr. dissesse que a Virgem Mâriv in-

tercedeu em vida, porque, quando Jesus esteve no

mundo, Eva estava no Limbo, eu nego, porque os

sanctos, segundo o ensino da Egreja Romana, somente

podem ser intercessores depois de estarem na gloria, e

depois da Egreja os declarar official e publicamente ca-

nonizados. Ora, tendo sido o 1 inibo esvasiado por Jesus

Christo, depois de sua morte e, portanto, tendo reco-

lhido no céu os sanctos do Antigo Testamento, segue se

que, quando a Virgem Maria entrou no céu, já lá es-

tava Eva. — «Conseguintemente, Maria não poude ser

advogada ou intercessora de Eva !»

A tudo isto o sr. dr. Carlos de Eaet achou pru-

dente não dar resposta alguma ! . . .

E perguntei mais :

« E será crivei que S. Irineu ensinasse tal ab-

surdo ?

Não !

Os leitores, porém, vão ficar scientes como os srs.

Bergier, Laet, & Comp. citam os sanctos padres !

« Abramos o livro do abbade Freppell em suas

conferencias sobre Sancto Irineu :

« Nós encontramos, diz Irineu, a Virgem Maria
submissa e respondendo por estas palavras : «Eis ahi

a serva do Senhor que me seja feita segunda a vossa
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palavra. EvA, ao contrario, se mostra desobediente.

Assim como esta, ainda virgem, e companheira de adão

torna-se por sua desobediência, uma causa de morte

para si e para todo o género humano, assim Maria

virg-em, ainda qU3 desposada, torna-se por sua submissão

uma causa de salvação para si e para toda a humanidade, Con-

formando-se com a vontade divina, Maria desatou os

laços formados pela falta de Eva. O que a virg-em Eva

tinha lig-ado pela sua incredulidade, a virg-em Maria

desligou pela sua fé. Eva prestou ouvidos á palavra

do anjo seductor, que a fez árTastar-se de Deus
;
Maria,

ao contrario, obedeceu á palavra do anjo que lhe an-

nunciou que ella traria Deus em seu seio. Uma resiste

ás ordens de Deus, a outra se submette, afim de que

por esta submissão a Virgem Maria se tornasse advogada de

Eva. Do mesmo modo que o género humano foi devo-

tado á morte por uma virgem, assim também foi salvo

por uma outra virgem
;

e, por um justo equilibrio, a

obediência virginal reparou o que tinha perdido a des-

obediência virginal. «Saint Irinêe e Ia dogmatique ebre-

tienne — Abbee Frepeix, pags. 458-459).

«Eis ahi senhor doutor, Irineu não teve a menor

intenção de asseverar que a Virgem Maria foi sancta

intercessora, ou medianeira, ou advogada de Eva ! E'

falso !

« O pensamento de Irineu é precisamente este :

«Assim como a virgem Eva se tornou uma causa ou

advogada de morte para si e para todo o género hu-

mano, submettendp-se ao anjo seductor revoltando-se

contra Deus ; também a Virgem Maria se tornou uma
causa ou advogada de salvação para si e para o gé-

nero humano submettendo-se á vontade de Deus,

quando disse :
— «eis aqui a escrava do v enhor faça-se

em mim segundo a tua vontade.»

«E qual foi esta palavra, sr. doutor ?

«Eil-a : — Eis ahi conceberás e darás á luz a um
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filho e o chamarás Jesus porque EixE salvará o povô

dos seus peccados.» S. Lucas 1:34 ; S. Math. 1:21?

« Consequentemente, sr. doutor, a Virgem Maria
foi a causa instrumental de sua salvação e da salvação

do género humano, porque nella se encarnou o seu Sal-

vador, o Salvador de Eva, e de toda a humanidade. E,

por isso que foi o instrumento de incarnação do Verbo
—o Fii,ho d 3 Deus—Sancto Irineu chamou a Virgem
Maria advogada de Eva. Esta somente, unicamente

poderia ser salva, crendo n'Aquexue que era o Filho

da Promessa, que seria posteridade de Eva, e, por isso,

seria filho de Maria »

A tudo isto, o sr. dr. Carlos de Laet achou pru-

dente guardar absoluto silencio ! A resposta do sr.

dr. Carlos de Laet limitou-se a criticar diversas inter-

pretações dadas por diversos auctores ao termo

—

ad*

vocata—usado pelo traductor latino.

Disse eu :

«Ainda, sr. dr. Carlos de Laet, é mister lembrar-se

que S. Irinfu escreveu o seu original em grego, e

desse original, que se perdeu, restam apenas fragmen-

tos. Entre as antigas traducções latinas ha variantes

bastantes sensiveis, que devem acautelar aquelles que

desejam encontrar a prova de uma doutrina numa sim-

ples palavra, talvez mal traduzida.

Desejando muito conhecer o maior numero de có*

pias e traducções da obra de Irineu, tive o atrevi*

mento de transpor ás portas do Convento de S. Bento,

para examinar as edicções que existem na riquissima

bibliotheca daquelle mosteiro E, graças á bondade de

um frade, pude examinar duas edicções latinas: uma de

1500 e outra de 1710. Esta é a melhor. Contém citações

gregas e as variantes de alguns antigos manuscriptos»

No capitulo, em questão, não ha, porém, o indicio do

original grego, o que por si só evidencia que, até o sé-

culo passado, ninguém ligou tanta importância á re-
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ferida citação Consultei também a edicção ingleza que

possue o nosso Seminário, em S. Paulo : — The Ante-

Nicene Fathers, vol. I, pag. 547. E, confrontando

estas traducções, não encontrei discrepâncias dignas

de attenção.

O texto latino da edicção de 1710 é o seguinte :

— Et si ca inobedierat Deo; sed hcee suasa est obedire

T)t) ut Virginis Eva Vivgo Maria fitreí advocata.

Nessa passagem os senhores catholicos romanos

agarram-se, como náufragos a uma taboa de salvação,

nessa, palavra o salva-vidas de sua fé na intercessão

dos sanctos — Advocata !

Logo, Irineu admittiu a intercessão de Maria
;

logo, está provada a intercessão dos sanctos
;
logo,

está provada a triplice distincção de cultos
;

logo...

manda-se ás favas o contexto, as provas exuberantes

dos tres primeiros séculos ; as Sagradas Escripturas,

o bom tenso e tudo ! E salva se a innovação idolatra

do Romanismo, o mimetismo catholico, com esta mara-

vilhosa palavra : — advocata !

Não, isso não pôde ser. E' bom irem mais de vagar

os advogados de Roma.

í? Na edicção franceza, o abbade Frepell fez sen-

tir que o erudicto Grabe julgou que o termo grego —
paracletos — (consolador), expressaria melhor o pensa-

mento de S. Irineu. Assim sendo, a sentença em
questão ler-se-ia assim : — «Uma resiste ás ordens de

Deus, a outra se submette a Deus, afim de que, por

essa submissão, a Virgem Maria se tornasse a conso-

ladora da Virgem Eva.»

Que objecção séria, sr. doutor, se pôde fazer a esta

traducção ?

2? Os auctores do The Ante-Nicene Falheis acham
que o termo advocata é ambiguo, e julgam que o termo

grego antilepsis (auxilio) expressa melhor o pensamento

de S. Irineu. E, assim, teríamos a alludida sentença :
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•— «Para que a Virgem Maria se tornasse o auxilio

da Virgem Eva . »

3? Pois bem, sr. doutor, eu tomarei a liberdade de

insistir na traducção litteral do texto latino, recor-

dando um facto biblico que, talvez, motivasse a Sancto

Irineu o uso de um termo grego correspondente ao

latino — ad vocata — chamada a si — avocada.

Abrindo-se o Génesis, capitulo quarto, versiculo

primeiro, reconhecer-se-á que Eva deu o nome de

Kamah — Caim — ao seu primogénito, porque pensou

ter feito acquisiçâo —Kamah—daquelle que, sendo sua

posteridade — o Filho da Promessa — haveria de es-

magar a cabeça da serpente, e, por isso, disse :
—

possedi homincn per Deum. E' que desde o dia em que,

no céu negro de sua existência surgira a estrella resplan-

decente da fé, Eva — avocava — ser Mãe do Messias,

do seu Salvador, o Redemptor da decahida hu-

manidade» Aquella tão ardente quão anciosamente avo-

cada acquisiçâo de Eva, agora se realizava em Maria,

cumprindo-se o infinito amor de Deus, em sua pro-

messa de salvação.

A Virgem de Nazareth, cheia de graça e bem-

dicta entre as mulheres, podia confiadamente tornar

suas as palavras de sua primitiva progenitora, dizendo :

— possedi hominem per Deum.

E' que a graciosa Virgem da casa de Jessé, se

tornara a — avocada — da desventurada Eva, tornando-se

MaE do bemdicto e único Salvador dos peccadores»*

Portanto, a traducção litteral que propuz ao texto

latino é esta :—«Para que a V rgem Maria se tornasse

a avocada da Virgem Eva».

Esta traducção, si não satisfaz o gosto litterario e

idolatra do sr. dr. Carlos de Laet, está, não obstante,

de inteiro accôrdo com a significação dos termos e com
as doutrinas sustentadas por S. Irineu, em toda a sua

obra, na qual ensinou que Jesus é o único Salvador,
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Advogado, Mediador e Redernptor da humanidade. Ire-

jlvus Againts Heresis, Lii . II Cap. XXXII, §

O sr. doutor, porém, não se quiz dar ao trabalho

de ler as obras de S. Irineu. S. s. em patristica possue

tão profundos conhecimentos, que na sua celebre con-

ferencia sobre o Indiffcrentitmo Religioso, citando as pa-

lavras de f*. Justino, que viveu entre os annos 110-166,

palavras que se acham na Primeira Apologia, capitulo

46, disse o sr. doutor que as dietas palavras estavam na

Segunda Apologia, pag. 83. e que este sancto fôra

da edade média : «sancto mediavel \>) . . . (Vide Jornal

do Brasil de 7 de novembro de 1901, pag. 3, col. 4,

linha 158).

Assim sendo, não admira que s. s. fizesse essa

tão sabia quão criteriosa critica, cm resposta ao que

acima asseverei em relação as palavras de S. Irineu.

Peço aos leitores permissão para transcrever a se-

guinte amostra da erudicção e critério do sr. dr. Carlos

de Laet.

( Aborrecido, tomou o sr Alvaro uma resolução

he oiça : nem os autores do Ânti-Xicene Fathers* nem
o erudicto Grabe : — exegesse sua própria, lá delle,

pastor Alvaro. Para s. s. alvocata não é advogadi, é

chamada a si. Maria, seg-undo esta curiosíssima inter-

pretação, não é advogada de outros, é avocada, isto é,

chamada a si (!) da desventurada Eva por ser a mãe do

Salvador. E quem não entender, finja entendel-o. .

.

Bem, pela interpretação do sr. Alvaro Reis, ad

-

vocata é chamada a si . . . Pois que seja, e tomada a nota

do significado, vamos a traducção : Ut virgines Eva
Virgo Maria fieret advocaía. Ver-ão modernissima do

sr. pastor ad usum dos povos da travessa da Barreira :

— Para que a Virgem Maria fosse a chamada a si da

Virgem Eva... Mordam-se agora os catholicos que

^. Irineu está traduzido (ou trahido) á moda protes-

tante, e não se precisa acoimal-o de hereje».
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Certamente que a pessoa que assim vicia as pa-

lavras do seu adversário bem merece ser entregue ao

desprezode sua própria ignominia, porque evidencia que

discute, cão por amor á verdade, mas, talvez, para

encher columnas de jornaes, a tantos reis por linha.

Entretanto, este mesmo facto attesta que mais

me devo esforçar para trazer esta ovelha, transviada

pelo caminho largo que conduz a perdição, ao ca-

minho da vida - Nosso Senhor Jesus Christo.

Disse o apostolo Paulo -.— «Inslcíe a tempo e fira de

empo.

Eu ainda instarei !

XXI

Ao terminar um dos seus artigos, disse o sr. dr.

Carlos de Laet : «Aos protestantes summamente repu-

gna o culto de Maria : e isto é, a meu ver, o que me-

lhor demonstra quão apartados se acham de Jksus ».

Em resposta, direi :—«Os protestantes, meu caro

senhor, como verdadeiros christãos, têm como única

regra infallivel de fé a Sancta Palavra de Dfíus. E, de

accordo com esta Revelação Divina, praticam elles to-

dos os seus actos de culto. Assim procedendo, estão

certos de que jamais poderão encontrar guia melhor e

mais fiel para o cumprimento dos deveres religiosos.

Si o propheta Isaias disse : — «Antes á Lei e ao

testemunho é que se deve recorrer» ; si David asseve-

rou : — «A tua palavra é tocha resplandecente para os

meus pés e luz para os meus caminhos » ; Jksus clara-

mente ordenou : — «Examinae as Escripturas, pois jul-

gaes ter nellas a vida eterna, e são ellas que dão teste-

munho de mim».

Além destas exhortações, disse Jesus : «Si vós me
amaes, guardae os meus mandamentos».
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Conseg-uintemente, como christãos, os protestan-

tes têm de cingir-se ás instrucções da Palavra de Deus
na pratica do culto religioso.

Ora, sr. doutor, nós, os protestantes, cremos em
tudo que a Sagrada Escriptura revela a respeito da Vir-

gem Maria, que amamos e honramos.

Xós cremos que Jesus Christo foi concebido no

ventre da Virgem Maria por obra e graça do Espirito

Sancto. Ev. de S. Lucas, cap. 1:35.

Cremos que a Virgem Maria, como declarou o ar"

chanjo Gabriel, «era cheia de graça», porque «o Senhor

era com ella»

.

Cremos que, por isso, ella foi escolhida para ser a

mãe da natureza humana de Jesus.

Cremos que Maria será sempre «bemaventurada e

bemdicta entre as mulheres», porque, além das virtudes

características de sua alma, muito favorecida pela graça

do Espirito Sancto, ella é a Mãe do Redemptor dos

peccadores, aquelle que é a «Luz do Mundo», a maior

gloria no tempo e na eternidade — Jesus Christo !

Lucas 1:27 a 43.

Como irmãos em Christo da Virgem Maria, a obe-

decemos, quando disse, apontando para o seuFiuHO :
—

«Fazei tudo o que EuuE vos disser.» E nós, os protes-

tantes procuramos em tudo obedecer a Jesus.

Como irmãos de Maria, a procuramos imitar. As-

sim como esta «serva do Senhor», todos os annos subia

á Jerusalém, em companhia de seu Esposo e Filho,

para assistir, no Templo, á grande festa da Paschoa,

ainda que tivesse de luctar com difficuldades, devido á

distancia e ao dispêndio, assim, hoje, os christãos de-

vem ser assíduos no serviço divino, ainda que tenham

de vencer grandes difficuldades. Ev. de S. Lucas 2:41

Como irmãos de Maria, cantamos a Magnificai, e

dizemos : — «A nossa alma glorifica o Senhor e o nos-

so espirito se regosijou em Deus nosso Salvador, por-
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que poz os olhos na baixeza de seus escravos ;
eis que»

desde agora, nos chamarão bemaventurados, porque rea-

lizou para nós grandes bençams, o que é poderoso, e

sancto é o seu nome ; a sua misericórdia se estende de

geração em geração para aquelles que o temem. EiXE

manifestou o poder de seu braço ; desconcertou os so-

berbos nos pensamentos de seu coração
;
depoz os po-

derosos do throno, e exaltou os humildes. Aos que ti-

nham fome Klle encheu de bens ; e aos ricos despediu

vasios. Recebeu Israel por seu servo lembrado de sua

misericórdia. Assim como disse a nossos paes, a Abrahão

e a sua descendência para sempre.» Ev. de Lucas cap.

1:46-55.

Como a Virgem Maria, ao contemplar o seu filho

no presépio de Belém, adorado pelos pastores, accla-

mado pelos anjos e adorado pelos Magos, ia guardan-

do em seu coração aquelles factos e seus profundos en-

sinamentos, que, depois, se foram multiplicando duran-

te a vida e ministério de Jesus, assim, nós os protes-

tantes, procuramos guardar em os nossos corações,

pela leitura quotidiana dos Evangelhos, essas revela-

ções sacrosanctas da caridade de Deus em Christo Je-

sus manifestadas. ((Maria», diz o Evangelho, «conser-

vava todas estas palavras, meditando-as em seu cora-

ção^ S. Lucas 2:19.

Como a illustre serva da casa e familia de David

acompanhou o seu primogénito, (S. Lucas 2:7) Jesus

Christo, até o Calvário, até á morte e morte de Cruz, as-

sim, nós, os protestantes, cremos que é nosso dever

acompanhar e ser fieis á Jesus Christo, até a morte,

ainda que, em o nossD itenerario, tenhamos de enfren-

tar adversários desleaes e descortezes como osr. dr.

Carlos de Laet. Disse Jesus : — «Aquelle que perseve-

rar até o fim, esse será salvo.»

Assim como Maria de Nazareth enthezourava no

seu coração os conhecimentos das Sagradas Escriptu-
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tas, cujas fulgurações scintillam nas bellissimas estro-

phes da Magnificai, assim também nós, os protestantes,

irmãos de Maria pjla fé em Jesus, na leitura diária e

meditada das Sagradas Escripturas, procuramos san-

ctificar as nossas almas com a Palavra de Deus, fazendo-

a resplandecer nas nossas vidas pela observância dos

seus divinos preceitos.

Somos, incontestavelmente somos — irmãos — fer-

vorosos de Maria, Mãe de Jesus. E provamos, sr. dr.

Carlos de Laet, a nossa real fraternidade, e o nosso

vero amor á illustre serva do Altissimo, obedecendo a

e imitando -a.

Maria jamais rendeu culto aos sanctos e aos anjos.

Nós, christãos evangélicos, somos, portanto, seus imita-

dores.

Maria jamais fez promessas corações aos sanctos,

porque sua alma sanctamente christã jamais confiou na

intercessão de sanctos fallecidos. Nisto, também somos

seus imitadores.

Maria jamais se confessou aos pés de um sacer-

dote ! Ella jamais acreditou e, por isso, nunca prati-

cou nem consentiu a confissão auricular. Em tudo isto,

não a deixamos de imitar.

Maria não era celibatária e jamais fez voto de vir-

gindade perpetua (S. Matheus 1:25). E não foi por íssj

que deixou de ser bemaventurada, sancta e bamdicta

entre as mulheres ! Os ministros protestantes, pois, a

exemplo de Maria, não necessitam fazer voto de celi-

bato e nem jamais asseverarão que ávida licitamente

conjugal concorra para prejudicar a sanctidade da alma.

Maria e seu esposo José, Sancta Isabel e seu espo-

so, o sacerdote Zacharias, são nomes que fulguram nas

primeiras paginas dos Evangelhos, onde se diz:— «que,

elles viviam irreprehensivelmente diante do Senhor,

e que eram justos.» Ev. de S. Lucas 1:6 e S. Ma-

theus 1:19.
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Também não consta dos Sanctos Evangelhos que

Maria possuísse imagens, relíquias dos sanctos prophe-

tas ou bentinhos ; Maria não possuía verónicas, patuás

ou rosários ; Maria não tinha fé ou devoção com qual-

quer outro ser, sinão Deus. Por isso, ella fervorosa-

mente cantou : — «A minha alma engrandece o Se-

nhor e o meu espirito se regosijou em Deus meu Sal-

vador». O culto, portanto, que Maria tributava, tinha

por único alvo a pessoa de Deus. Ora, é justamente

isso o que nós, os protestantes, fazemos e os romanos

deixam de praticar : o culto espiritual feito pelos protes-

tantes é em adoração a Deus Somos, portanto, sr. dou-

tor, correligionários de Maria.

O que repugna aos protestantes, sr. dr. Carlos

de Laet, é o procedimento daquelles que, a pretexto

de honrar a Virgem Maria, a deshonram, dando-lhe

títulos que ella não tem e tributando-lhe honras que

são \doía tricas.

Que diria o sr. doutor, si alguém, desejando ob-

ter algum favor de s. s.
,
para mais promptamente

conseguil-o, se dirigisse á senhora sua mãe, dizendo :

«Senhora doutora, senhora litterata, senhora jorna-

lista,» e isto porque s. s. é doutor, litterato e jor-

nalista ? Que diria o sr. doutor de um cidadão qualquer

que, desejando ser promptamente attendido pelo sr.

Presidente da Republica, se dirigisse á senhora sua

mãe, dizendo : «Senhora Presidente da Republica !»

Poderia aquella respeitável senhora ficar satisfeita e

honrada com similhante titulo ?

Pois, similhante papel representa s. s. e seus

correligionários quando, em suas preces, intitulam a

Virgem Maria, de Rainha do Céu, Porta do Céu,

Advogada dos Peccadores, Co-redemptora, etc.
,
por-

que a Virgem Maria é mãe de Jesus, que é o Rei da

Fgreja e do Céu, a Porta do Céu, o Advogado dos

Peccadores e o Redemptor dos Homens,
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Assim como nas monarchias aos reis e impe-

radores compete conferir títulos nobiliarcliicos, assim

também somente Jfsus Christo pôde conferir títulos

no seu divino reino.

Mas, folheando as paginas das Sagradas Escri-

pturas, pessoa alguma encontrará os títulos que a

Egreja Romana tem indevida e sacrilegamente con-

ferido á Virgem Maria.

De facto, não ha um só versículo da Sagrada

Escriptura que auctorise chamar-se á Maria de :
—

Advogada dos Peccadores, Porta do Céu, Throno

de David, Refugio dos Peccadores, Immaculada Vir-

gem, Senhora da Conceição, Mãe dos Homens, Nossa

Senhora Auxiliadora, Co-redemptora, Redemptora,

Rainha do Céu Rainha dos Anjos, Mãe Intercessora,

Mãe da Graça, Mãe de Deus, etc.

Estes títulos jamais foram conferidos por Deus,

nos Evangelhos, e, portanto, são títulos papaes, es-

púrios, completamente falsos, porque o Papa não tem

poder para dar títulos no reino de Deus.

Além dos referidos títulos serem espúrios, ha

muitos outros que são indignos e ridículos, v. g. :

Nossa Senhora da Gloria, Nossa Senhora do Soe-

corro, Nossa Senhora do Parto, Nossa Senhora das

Candêas, Nossa Senhora da Penha, Rocha ou Pedra,

Nossa Senhora da Boa-Morte, Nossa Senhora das

Dores de Guachupé ou Indayá, Nossa Senhora da

Volta Grande, Nossa Senhora da Pena, "Nossa Se-

nhora do Pantano, Nossa Senhora da Cabeça Nossa

Senhora da Bocca Aberta Nossa Senhora do O/ e

outros.

Egualmente ridículos são os retratos, ou imagens

de Maria, expostos, de quando em vez, «á adoração

dos fieis» romanistas.

Ha imagens que podem ser tudo quanto quise-

rem, menos retratos de Maria !,..
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De facto, os artistas catholicos romanos repre-

sentam a Virgem Maria com um mimosissimo rosto

de menina ou de mocinha, de feições muito delica-

das : até mesmo a imagem que representa a — Nossa

Senhora das Dores,

Pois bem, esses retratos são muito infleis.

Quando Jesus morreu, o que deveria ter acontecido

quando Eu,K alcançára a edade de trinta e tres annos,

Maria deveria ter pelo menos, cincoenta e tres annos !

Ora, será crivei que Maria, vivendo em mor

pobreza e sofíxendo a paixão que experimentou ao

contemplar a morte de seu Fixho, na ignominosa cruz

do Calvário, não deixasse, nas rugas de suas faces

e na brancura de seus cabellos, os signaes de seus tra-

lhos e angustias, os signaes da influencia deletéria

do tempo ?

Não ! A physionomia dessas imagens não repre-

senta, de modo algum, o rosto venerando de Maria !

Além disso, essas imagens variam tanto entre si

que bem evidenciam ser nada mais que uma mentira !

De facto, não se comprehende que uma pessoa

possa ter olhos de varias cores, cabellos e cútis também
de cores diversas. Mas, a Virgem Maria da Egreja Ro-

mana adorada pelo sr. dr. Laet, tem olhos pretos, cas

tanhos, azues, verdes e cinzentos! Tem cabellos crespos

ou corredios bem pretos, ou bem castanhos, ou também
bem loiros ! Tem pelle branca e pallida

; branca e co-

rada ; morena pallida e morena corada ; e até, ha ima-

gens que representam a Virgem com a pelle cor de

cuya ou fula quasi preta ! Tal a côr da imagem da

Apparecida, no sanctuario desse nome em ^. Paulo !...

E esta, a mais desrespeitosamcnte fcdsa, é uma
das mais milagrosas, porque... veiu do céu ! Foi bem
apparecida ! !. . .

Sr. dr. Carlos de Laet, é esse culto grosseiro e

idolatra, é essa mercancia que se realiza na sua Egreja
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Papal, e sob o nome de Maria, que nos revolta, que

nos repug-na e que nos causa verdadeiro nojo !

Maria, a fervorosa crente da familia de Jessé ;

Maria, a filha da abençoada tribu de Judá
;
Maria, a

a exemplar esposa do justo e sancto José; Maria, a

sublime cantora da Magnifica/ ;
Maria, a piedosa ro-

meira da festa paschoal
;
Maria, a judia versada na

lei e nos Prophetas, tão fervorosa crente no Messias,

«seu Deus e Salvador»; Maria, a fiel christã que com
prehendia que a melhor c mais eflicaz evidencia do

amor e da fé está na obediência a Jesus
;
Maria, a in-

separável companheira de Christo, até á cruz do Cal-

vário
;
Maria, a que foi confiada aos cuidados tempo

-

raes e protectores de S João, o discipulo amado ; Ma-

ria, aquella que era unanime com os apóstolos e com

os discipulos de Jesus na oração, ag-uardando o bap-

tismo do Espirito Sancto; sim, Maria, a Mãe de Jesus,

cheia de graça, bemaventurada e bemdicta entre as

mulheres, essa, sr. dr. Carlos de Laet, é nossa minto

amada irmã na fé, e nós, os protestantes a honramos

muito, amando-a, obedecendo-a, e imitando-a ! Sim,

cremos em Maria como o Evang-elho nol-a revela e não

como a Egreja Papal nol-a apresenta.

Os protestantes, verdadeiros irmãos de Maria, com

ella cantam:— «A nossa alma engrandece ao Senhor e o

nosso espirito se reg-osijou em Deus, nosso Sauvador».

Talvez, muitos dos leitores se admirem das decla-

rações aqui feitas da crença dos protestantes a respeito

de Maria, a quem elles amam, obedecem e imitam.

E, quando nós, os protestantes, aífirmamos que

Maria é nossa irmã na fé, o fazemos com a auctoridade

de Jesus Christo e não como os catholicos, que se

dizem irmãos ou filhos de Maria, praticando, não obs-

tante, actos de culto idolatra, sejgundo a falsa auctori-

dade dos Papas, e que repugrjam á sanctidade de

Maria |,y é



Sim, Jesus disse : — «Quem é minha mãe, quem
são os meus irmãos ?» E estendendo a mão para os seus

discípulos, disse : — «Eis aqui minha mãe e meus ir-

mãos. Porque todo aquelle que fizer a vontade de meu
Pae, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe »

Evangelho de S. Matheus, approvado pelo Papa Pio

IX, capitulo 12 e versículos 47 a 50.

Nós, os protestantes , somos portanto, os verda-

deiros correligionários de Maria porque em tudo pro-

curamos cumprir a vontade de Deus revelada nas Sa-

gradas Escripturas

.

Os romanistas não são irmãos nem filhos, nem
nada de Maria, porque têm tempo para tudo, menos

para ler a Biblia, a Palavra de Deus e, menos ainda,

para obedecel-a !

Neste artigo, os leitores têm mais uma prova de

que os prégadores romanistas, quando asseveram que

os protestantes não crêm na Virgem Maria, nos

sanctos e em Dfíus, nada mais são que apóstolos da

mentira e, por isso, verdadeiros servos de Satanaz.

Nós, os protestantes somos, porém, os verdadeiros

irmãos de Maria e servos de Nosso Senhor Jesus

Christo.

Esta é que é a verdade, sr. doutor, e oxalá que s.

s., de mariolatra que é, se torne verdadeiro christão.

XXII

Provado que os protestantes são verdadeiros ir-

mãos de Maria, a quem amam, obedecem, honram
e imitam, hoje continuarei a refutar a defesa padresca

que o sr. dr. Carlos de Laet foi constrangido a fazer,

visto ter s. s. traduzido irreflectidamente as citações

falsificadas por Bergier, em seu Dictionnaire de Theo-

logie.

Bergier fez a seguinte citação de Origenes :
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«Logo que sejamos agradáveis a Deus temos a

certeza da benevolência dos anjos, seus amigos, das

almas e espiritos bemaventurados ; elles conhecem os

que são dignos da amizade de Deus, auxiliam aos

que querem honral-o ; elles Ih' o propiciam
;
junctam

ás nossas as suas preces.»

Evidenciando a falsificação do pensamento de

Origenes, escrevi:

«Agora, sr. doutor, posso afnrmar que esta ci-

tação esta viciada e que, do modo como está redigida,

trahe o pensamento de Orig-enes. A tal ponto chega

a advocacia do Padre Bergier na defesa de uma dou-

trina incontestavelmente condemnada.

Abramos The Ante-Nicene Fathers — Origen Âgainst

Celsas, Book VIII, c. 64. — « Existe um, cujo favor

nós devemos procurar e A quem devemos orar para

que nos seja propicio — o Altíssimo Deus, cujo fa-

vor é adquirido pela piedade e pela pratica de toda

a virtude. E si Celso tivesse de nos obter o favor de

outros, depois dò Deus Altíssimo, deveria lembrar-

se que, assim como o movimento da sombra acom-

panha o movimento do corpo, assim também, quando

possuimos o favor de Deus, temos a boa vontade

dos anjos e espiritos, que são amigos de Deus. Por-

que elles conhecem aquelles que são dignos da divi-

na approvação, e não somente estão bem dispostos,

porém, cooperam com aquelles que se esforçam em
agradar a Deus ; solicitam o divino auxilio em favor

delles ;jjunctam ás suas preces as orações e intercessões

delles. Nós podemos ousadamente dizer que os homens

que aspiram as melhores cousas leni quando oram a

Deus, dez milhares de sagrados poderes ao seu lado
#

Estes, mesmo sem que sejam pedidos, oram com
elles, trazem soccorro á nossa raça mortal e, si assim

me é licito expressar, tomam armas para guerrear e

repellir mais dedicadamente a favor da salvação da-
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quelles que se devotam a Deus, e menosprezam a hos-

tilidade dos demónios : elles vêm o odio cruel que

os demónios votam contra os homens que recusam

servil-os com o sang-ue e o incenso dos sacrifícios, e

que antes procuram, de qualquer maneira, por palavras

e obras, permanecer em paz e união com Dkus Al-

tíssimo por meio de Jesus, que expulsou multidões

de demónios quando ElxE veiu para curar e salvar

todos os opprimidos do diabo. (Actos, 10:38.)»

O confronto das duas citações claramente de-

monstra a falsificação do pensamento de Origenes.

Da citação feita por Bergier, ficar-se-ia crendo que

Orig-enes ensinou que as almas bemaventuradas e os

anjos, conhecendo pessoalmente as necessidades e

afflicções «daquelles que são agradáveis a Deus,» de

mótu próprio, intercederão por elles e descerão do

céu em seu auxilio, trazendo-lhes soccorros, bençams

e protecção. E, por isso, que são tão salutares as

rogativas das almas bemaventuradas e dos anjos,

concluir-se-á que a elles se deve invocar e orar.

Entretanto, sr. dr. Carlos de Eaet, outra, muito

outra é a conclusão que resulta das palavras do gran-

de Orig-enes.

Orig-enes, sr. doutor, catheg-oricamente afirmou:

«Existe um, cujo favor nós devemos procurar e a

quem devemos orar para que nos seja propicio :
—

o Altíssimo Deus.»

Orig-enes, sr. doutor, asseverou que «aqu elles que

oram A Deus» são soccorridos por espíritos celestes

que por Deus são enviados, em resposta ás supplicas

que lhe foram dirig-idas. «Os homens,» diz Orig-enes,

«quando oram a Deus têm a seu lado dez milhares

de entes celestes.»

Orig-enes, sr. doutor, ensinou que estes espíri-

tos celestes são enviados áquelles que se devotam a

Deus, para auxilial-os e mesmo dçfendel-os,
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E,' em taes occasiões. refere Origenes, que essas

milícias celestiaes, por Deus enviadas, junctam as

suas preces ás daquelles que se acham involvidos em
perseguições ou em circumstancias afflictivas e ten-

tadoras.

Origenes, portanto sr. doutor, patenteou, neste

capitulo de sua obra Centra Ctlso, as grandes van-

tagens da devoção directamente frità com Deus. Elie

faz sentir que a protecção, o auxilio e o soccorro

dos espiritos celestes, mensageiros, portadores das

bençams divinas, são promptas e efficazes consequências

das orações dirigidas pessoalmente, directamente* a Deus.

Assim como a sombra acompanha o corpo, diz Ori-

genes. também quando possuimos o favor de Deus,

temos a boa vontade dos anjos e espíritos, que são amigos

de Deus.

Como a sombra obedece ao corpo que a produz,

assim os anjos e espiritos obedecem a Deus, em tra-

zendo bençams e soccorros celestiaes áquelles que a

Deus oraram.

Ouam diflerente é, portanto, o ensino do grande

Origenes daquelle ministrado por Bergier e sua

Egreja ?

Xa Egreja Romana, a intercessão dos sanctos é

para o catholico obter favores de Deus.

Em Origenes, o soccorro e auxilio dos anjos são

consequências do favor de Deus, são respostas das ora-

ções dirigidas a Deus, são bençams resultantes da de-

voção directamente mantida com Deus

Esta doutrina sustentada por Origenes contra a

heresia de Celso é a mesma que hoje eu sustento

contra a heresia catholica romana defendida pelo sr.

dr. Carlos de Laet.

Origenes está com a verdade, pois Jesus disse :

— Si vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dadivas a

vossos filhos ; quanto mais o vosso Pae celestial dará o



— 197 —

Espirito Saxcto áquelles que Ih' o pedirem? Evangelho de

S. Lucas. 11:13.

E diz a Palavra de Deus, comprovando que os es-

píritos celestes são portadores de bençams para o

povo christão : — Porventura não são todos os espíri-

tos encarregados e enviados para exercer o seu ministério

a favor daquelles que hão de reeeber a herança da salva-

ção ? Epistola aos Hebreus, 1:14.

Portanto, os anjos e espiritos celestes são por-

tadores de bençams concedidas áquelles que as sup-

plicaram fervorosamente, directamente a Deus.

A doutrina de Celso era herética, era falsa, era

pagã. Elie sustentava que se devia implorar o soc-

corro e o auxilio dos servos de Deus : deuses, heróes

e até mesmo os demónios ! Vide Origenes, liv. 8?,

cap. 2? — 9 o
.

Celso aceusava os christãos porque estes só pres-

tavam culto a Deus !

Origenes faz sentir que Jesus, que é Deus, en-

sinára : — Ao Senhor teu Deus adorarás e a Elie só ser-

virás. Origenes argumenta contra Celso, repetindo

as palavras de Jesus : — Nenhum homem pôde servir a

dous senhores. E argumenta com São Paulo, quando

disse : — Ainda que haja muitos deuses e muitos senho-

res, para nós, comtudo, ha um só Deus, o e Pae, de quem

procede todas as cousas, um só Senhor Jesus Christo,

por quem são todas as cousas e por quem nós também

subsistimos.

Celso afirmava :— «Nós não podemos honrar sinão

áquelles a quem Deus tenha concedido este direito.»

Estas palavras de Celso podem ser subscriptas

pelo sr. dr. Carlos de Laet, pois que para s. s., como
também para o concilio de Trento, é justo, é san-

. cto buscar-se o soccorro e a intercessão dos sanctos.

A Celso respondeu Origenes : — «Podeis provar

que tal direito de prestar culto (aos heróes, deuses e
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demonios)foi concedido por Deus e que antes não tenha

a sua origein na ignorância e loucura dos homens

cujos desvarios os afastaram cT AqueujS a quem só Ê

DEVIDO TODO CULTO E HOMENAGEM ?»

oi E, mais adiante, diz Origenes : —«Nós vos pedi-

mos provas de que tal direito de culto tenha sido

concedido pelo Altíssimo Deus.»

Egualmente, os protestante, fazendo suas as pa-

lavras de Orig-enes, perguntam aos romanistas :— Onde

as provas bíblicas de que Deus tenha concedido á

Virgem Maria o direito de ser adorada com o culto

de byperdúliã ;
— onde a ordem divina que auctoriza a

dar o culto de dulia aos sanctos, anjos e defunctos

canonizados pelos Papas ?

Orig-enes, sr. dr. Carlos de Laet, jamais susten-

tou o culto e a intercessão dos sanctos : é mentira de

Berg-ier ! Para que os leitores avaliem o critério do sr.

dr. Carlos de Laet, nesta polemica, vou transcrever as

objecções que s. s. fez às minhas palavras, profligando

o procedimento indigno de Bergier.

«Onde ahi (pergunta o sr. pastor) a expressão

almas bemaventuradas ?» Creio, meu caro senhor, que

é no vocábulo a que o traductor seguido por v. s.

deu o significado que v. s, verteu por espíritos. Veja

bem o que lá se acha na sua versão : — a boa von-

tade dos anjos e espiritos que são amigos de Deus.

Ora, no céu, que nos conste, a nós todos christãos,

só existem estes seres
;
Deus, os seus Anjos e os

Sanctos. Origenes, mesmo atra\és de seus traducto-

res, falia em anjos e em espiritos amigos de Deus. Que

outros, sinão as almas bemaventuradas, seriam esses

espiritos que são amigos de Deus a não são anjos ?»

Será, porventura, crivei que o sr. dr. Carlos de

Laet não saiba que no céu, além dos anjos, ha os

espiritos celestes chamados — Archanjos, Seraphins e

ChtruHns ?
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nhecimento da obra de Origenes contra Celso, e não

saiba que elle empreg-ou a palavra — espíritos — não

para indicar as almas redemidas, mas sim os agentes

celestes, mensageiros das ordens divinas, dos pode-

rei especiaes na ministração das bençams de Deus ?

Não ! Não é possivel !

«Não diz ahi o escriptor (continua o sr. Alvaro)

que as nossas orações devem ser dirigidas ao Deus

Altíssimo»—Sim ; e também nós 3 os catholicos quan-

do nos dirigimos aos Sanctos, não fazemos delles o

objectivo final das nossas préces, e antes lho pe-

dimos se dignem de por nós apresental-as a Deus.»

Origenes, porém, sr. dr. Carlos de Laet, como

acima fica demonstrado, ensinou a fazer o contrario do

que s. s recommenda : — elle ensinou que o homem
deve orar directamente a Deus»

Disse Origenes : «Nos, portanto, de todo o nosso

coração prestamos culto a um Deus, e a seu único Fi-

lho, a Palavra e a Imagem de Deus, orando e supplican-

do ; e offerecemos as nossas petições ao Deus do Uni-

verso por seu Unigénito Filho. Ao Filho as apre-

sentamos e lhe rogamos, como « a propiciação por

nossos peccados», e nosso Summo Sacerdote, para

offerecer ao Altíssimo os nossos desejos, sacrifícios

e supplicas. A nossa fé, portanto, se 'dirige a Deus

por seu Filho.» Origenes, Livro 8?, Cap. 13.

Agora, que valor terão estas palavras do sr. dr
#

Laet !

«Já vê, pois, v. s. que peccou, e mui gravemente,

contra a verdade e a justiça accusando o Bergier de

uma infidelidade, de uma trapaça que elle não com-

metteu, nem devera commetter por interesse próprio,

expondo-se, no meio das controvérsias em que vivia,

a desastrosas rectificações.»

Estas palavras do sr. doutor são provas de que
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s. s. não sabe o que diz nem o que escreve, quando

se refere aos sanctos padres de sua própria Egreja.

Sim, si s. s. soubesse um pouco mais de pa-

tristica, não iria traduzir de Bergier citações falsifi-

cadas, impingindo erudicção aos seus leitores.

Sim, si s. s. conhecesse a obra de Origenes, es-

pecialmente o livro 8?, saberia que a doutrina nella

sustentada é absolutamente contraria á doutrina ro-

manista do culto dos sanctos.

Mas. . . para s. s. Bergier disse... e, portanto. . .

está dicto !

Aqui, porém, estou eu para ir demonstrando que

as traducçòcs de s. s. são bem feitas... mas também,

bem falsificadas ! E mais, que além de falsificadas

são maldictas porque tem o peccaminoso intuito de

defender um culto verdadeiramente idolatra, verda-

deiramente abominável, que absolutamente não tem

a menor base na Escriptura Sagrada e jámais foi pra-

ticado na Egreja Apostólica, nem na Egreja Christã

dos quatro primeiros séculos.

E, por hoje, basta.

XXIII

Ainda hoje continuarei a evidenciar as manhas

rabulúticas do sr. dr. Carlos de Eaet, na defeza que se

propoz fazer do temerário falsificador das citações pas-

tristicas—o rev. padre Bergier — em seu Dictionaire de

de Thcologie.

Disse Orig-enes:

«Nós podemos ousadamente dizer que os homens

que aspiram as melhores cousas têm quando orám a

Dkus dez milhares de celestes seres ao seu lado. Estes,

mesmos sem que sejam exorados oram com elles, trazem

soccoro a nossa raça mortal, e, si assim me é licito ex-

pressar, tomam armas para guerrear e repellir mais
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dedicadamente a favor da salvação daquelles que se devotam

a Deus, e menosprezam a hostilidade dos demónios :

elles vêm o odio cruel que os demónios votam contra

os homens, que se recusam servil-os com o sangue e o

incenso dos sacirficios, e que antes procuram de qual-

quer maneira, por palavras e obras, permanecer em
paz e união com Deus Altíssimo por meio de Jesus,

que expulsou multidões de demónios quando Elle veiu

para curar e salvar todos os opprimidos do Diabo. Actos

10:38».

Depois desta citação, fiz as seguintes perg-untas

ao sr. dr. Carlos de Laet :

« Não assevera Origenes, que o concurso auxiliar

e intercessor dos anjos é para com aquelles que se de-

votam a Deus ? Não assevera Origenes que o soccorro

e intercessão dos anjos são independentemente de

qualquer pedido a elles feito ? Não ensina Origines

que a nossa união e paz com Deus são por meio de Jesus

que veiu curar e salvar a todos os opprimidos do Diabo?

Onde, sr. doutor, a menor idéa de Origenes ensinar

que se deva orar aos sanctos, supplicar aos anjos ou

render-lhes o culto intercessor de dulia ?»

A estas perg-untas respondeu assim o sr. dr. Carlos

de Laet :

« Não asseg-ura Origenes (outra interrog-ação do

sr. protestante) que o concurso auxiliar e intercessor

dos sanctos é para com aquelles que se devotam a

Deus ?» — Sim : e nós também cremos que a inter-

cessão mais dedicada dos sanctos seja em prol dos de-

votos de Deus
;
comquanto eg-ualmente acreditemos que

a caridade dos espiritos amig-os do Senhor também se

exerça em prol dos nossos irmãos transviados».

Aqui se percebe o intuito sophista do sr. doutor,

fingindo não comprehender o alcance da minha per-

gunta. Entretanto, o ensino de Origenes é este :
—

que os espiritos celestes, anjos, archanj os, etc, rodeiam
;
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protegem, amparam, defendem aquelles que se devo-

tam a Deus, que suppeicâm, oram directamente a

Deus,

Portanto, o concurso auxiliar, protector e até

mesmo intercessor desses celestiaes espíritos, é o re-

sultado, c a consequência da misericórdia de Deus, de-

ferindo as supplicas que lhe foram directamente di-

rigidas .

Fstas milícias celestiaes, frisa bem Origenes,

trouxeram soccorros e bençams por Deus enviados, por

Deus concedidos. Não foram soccorros e bençams

alcançados pela mediação ou intercessão dos espiritos

celestes, adorados ou invocados em culto de dulia.

A' outra pergunta o sr. dr. respondeu :

« Não assevera Origenes (outra pergunta de s. s.)

que o soccorro e a intercessão dos anjos é independente-

mente de qualquer pedido a elles feito ?» — Não, tal

não assevera, nem mesmo no trecho retraduzido por

v. s. O que Origenes diz é que a caridade dos anjos,

e a dos outros espiritos amigos de Deus, isto é, dos

sanctos, induz essas generosas creaturas a orarem por

nós, e a nos soccorrerem, ainda quando não sejam por

nós exorados».

A minha pergunta, sr. doutor, é justa.

Disse Origenes : «Estes (poderes celestes virtudes

celestes ou entes celestes — sacred powersj, mesmo
sem que sejam exorados, oram com elles, trazem soc-

corro a nossa raça mortal. These, euen zvhen not asked,

pray with them, íhey bring soccour to our mortal race».

E depois, sr. doutor, si é a caridade dos anjos e

dos espiritos celestes que- os induz a orarem por aquelles

que vieram soccorrer, por ordem de Deus, como s. s.

quer contestar-me a pergunta ? Não é claro que, si a

intercessão, que elles realizam, é consequência da ca-

ridade que possuem, segue-se que foi feita independen-

temente de qualquer invocação ?
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K como foram os anjos e espíritos celestes movidos

ou induzidos pela própria caridade a orarem com ás

creaturas que elles vieram soccorrer ?

Foratr^ induzidos porque, desempenhando a missão

que Deus lhes confiara, viram e ouviram o que se pas-

sava com esses servos de Deus e, assim conhecedores dos

factos, junctaram as suas supplicas ás orações dos

christãos

.

Portanto, sr. doutor, nesta asserção de Orig-enes,

absolutamente não ha o menor indicio da doutrina he

retica da intercessão e invocação dos sanctos.

Concluindo o sr. doutor o seu desarrazoado á per-

gunta acima transcripta, escreveu : — «Mas não quer

isso dizer que nos não ouçam quando os invocamos e

que então não nos attendam. E si os sanctos se inte-

ressam e oram pelos que não os invocam, quanto mais

pelos que frequente e devotamente lhes deprecam o

poderoso auxilio» !

Sr. dr. Carlos de Laet, Bergier citou a Orig-enes

para provar que a intercessão e cultos dos sanctos eram

praticados na egreja primitiva.

Muito bem. A' vista, porém, do cap. 64, do Livro

8? de Orig-enes, s . s . viu que allí nada refere o escri

ptor a cerca dos sanctos; absolutamente não menciona

cousa alg-uma sobre a invocação e o culto dos sanctos

como pois, s. s. quer que Orig-enes affirme que os

sanctos ouvem as orações daquelles que os seus nomes
invocam ?

Já disse que, no capitulo 64 do livro oitavo de Ori-

g-enes não existe referencia alg-uma ás almas bemaven-

luradas, isto é, aos sanctos. Já disse que «os espiritos,

amigos de Deus», que no céu existem, além dos anjos,

são os cherubins, os seraphins e os archanjos.

Portanto, sr. dr. Carlos Pimenta de Laet, quando
s. s. pretende afirmar em nome de Origenes (infeliz-

mente ainda desconhecido por s. s.) que — «si os
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sanctos se interessam e oram pelos que os não invocam

quanto mais pelos que frequente e devotamente lhes

deprecam o poderoso auxilio* — s. s. está faltando a

verdade, s. s. está trahindo a Origenes !

Diz mais o sr, doutor : — «A ultima aparte da

citação tirada dos Anti Xicene Father's é esta : «Me-

nosprezam (os sanctos) a hostilidade dos demónios
;

elles vêm o odio cruel que os demónios votam contra

os homens que recusam servil-os com o sangue e o in-

censo dos sacrifícios, e que antes procuram de qualquer

maneira, por palavras e obras, permanecer em paz e

união com Deus Altíssimo por meio de Jesus, que ex-

pulsou multidões de demónios, quando Elle veiu para

curar e salvar todos os opprimidos do Diabo.

«Firme nu que, pergunta o sr. pastor : «Xão en-

sina Origenes que a nossa união e paz com Deus é por

meio de Jesus, que veiu curar e salvar todos os oppri-

midos do Diabo ?»— Certamente, meu caro antagonista;

mas porque não nos seria licito invocar a Virgem e os

sanctos pelo facto de ter vindo Jesus salvar aos ho-

mens, opprimidos pelo Diabo em consequência do

peccado original ? A utilidade da intervenção, quando

solicitada (que é a que o sr. pastor nega), também
logicamente se estenderia a qualquer outra . »

Sr. dr. Carlos Pimenta de Laet, em matéria reli-

giosa, os protestantes são muito prudentes, e dizem

com Isaias : — Antes a Lei e ao Testemunho é que se deve

recorrer».

Recorrendo á Palavra de Deus, s. s. é obrigado a

reconhecer que Origenes, como os protestantes, têm

razão de afirmar que a nossa união e paz com Deus

é somente, unicamente por meio de Jesus, porque Jesus

mesmo disse : — Eu sou o caminho, a verdade e a vida,

ninguém vem ao Taesinão por mim>.

S. Paulo, escrevendo por inspiração do Diytxo

Espirito Saxcto, ensinou :— Torquc ha um só Deus e
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um só mediador entre Deus E os homens— Jesus Christo

— Homem». I Timotheo,

Portanto, teve razão Orig-enes de affirmar que

somente, unicamente por meio de Jesus o peccador

pode ser redimido do captiveiro do peccado.

Ag-ora, s. s. me pergunta : — «mas porque não

nos seria licito invocar o nome da Virg-em Maria e dos

sanctos ?»

Respondo :

1? Sr. doutor — porque Jesus é um mediador suf-

ficiente : Elie pôde salvar a todos que nelle crerem
;

elle é omnipotente, é omnisciente ; é omniporesente
;

elle mesmo disse : — Onde estiverem dons ou tres congre-

gados em meu nome, eu estarei no meio delles». Elle disse :

— Tudo que pedirdes ao Pae em meu nome, Elle vol-o fará

para que o seu nome seja glorificado em seu Filho.» Elle

mesmo disse :

—

Tem se me dado todo o poder no Céu e na

Terra». Conseg-uintemente, sr. doutor, possuindo Jfsus,

como nosso Advog-ado, a nossa causa está g-anha ! De
facto :

—Quem nelle cré está salvo !

Portanto, sr. dr. Carlos de Laet, tendo o homem
a Jesus como seu mediador, não precisa de mais ne-

nhum outro mediador: Jesus é sufnciente para alcançar

toda a graça e misericórdia para o mais vil peccador

que n'Elle crer.

2? A segunda razão, sr. doutor, porque não se

deve invocar os nomes dos sanctos e da Virgem e nem
os nomes dos anjos, é porque Deus não auctoriza a fa-

zel-o

.

Desafio ao sr. dr. Carlos Maximiano Pimenta de

Eaet a citar um só versiculo da Sagrada Escriptura que

contenha a ordem expressa de Deus, auctorisando os

christãos invocaremos nomes dos anjos, dos sanctos e

da Virg-em Maria como mediadores e intercessores !

Desafio ao sr. dr. Carlos Maximiano Pimenta de

Eaet a citar um só passo da Palavra de Deus que aucto-
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rize prestar-se culto de dulia aos anjos e sanctos e a

prestar-se culto de byperdulia á Virgem Maria !

Está satisfeito, sr. doutor
J

Fassarei, agora, a responder as asserções seguintes:

— «A inutilidade da intervenção, quando solicitada

fque é a que o sr. pastor nega), também logicamente

se estenderia a qualquer outra».

Não ha tal ! A lógica, do sr. doutor, é muito

elástica.

E, sinão, vejamos :

1? A intervenção solicitada, isto é, a invocação dos

sanctos e anjos, é realmente inútil : (a) porque os

sanctos, estando no céu, claro fica, não podem saber

das orações que se lhes dirigem aqui na terra, pedindo

sua intervenção diante de Deus, em favor dos pec-

cadores ; (b) porque solicitar a intervenção dos sanctos

é descrer ou desprezar a mediação de Christo, única

auctorizada e plausível, á luz das Sagradas Escripturas.

Mas, por isso que Jesus é o único mediador entre

Deus e os homens, não poderá o homem intervir em
favor de seu similhante ?

A lógica do sr. dr. Laet me levaria a responder

negativamente, mas a Palavra de Deus me auctoriza

a responder affirmativamente

.

Sim, a Sagrada Escriptura ensina que é dever do

homem compadecer-se do seu similhante, e até orar

a Deus em favor dos seus similhantes e, em nenhum

desses casos
/

a intervenção será inútil.

A intervenção do homem, aqui na terra, orando

pelo seu similhante, a quem contempla e cujas neces

sidades conhece, impõe-se pela caridade e é elevada,

pela fé e mediaç:o de Jesus Christo, perante o

throno de Deus. E Jesus disse:

—

Tudo que pedirdes ao

Pae em meu nome ser-vos-á feito.

Conseguintemente, e por mais illogico que isto

pareça ao sr. dr. Laet, força é que s, s. reconheça
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que esta intervenção, não solicitada, é util, pois, assim

affinna o Divino Mestre.

No caso imaginado por Origenes dos espiritos ce-

lestes orarem com os christãos, em cujo soccorro bai-

xaram, e cujas circumstancias criticas ficaram conhe-

cendo — não posso responder que tal intervenção, não

solicitada, fosse inútil, porque ella procedeu de espiritos

celestes e que a deveriam realizar mediante Jesus

Christo. A Palavra de Deus porém, não me auctorisa

a dogmatizar sobre factos imaginários por mais plausi-

veis que elles me pareçam.

O caso imaginado por Orig-enes, entretanto, não

tem paridade alguma com o culto e invocação dos

sanctos, verdadeiro mimetismo que a Egreja Papal

reproduziu do paganismo.

Finalmente, sr. dr. Carlos de Laet, si no terceiro

século fosse costume, na Egreja Christã, o culto e a

intercessão dos sanctos e dos anjos, não se compre-

hende porque Orig-enes, combatendo contra Celso, que

apregoava como justo e util o culto dos deuses, heróes

e demoniob — repito, não se comprehende como Ori-

genes não fizesse sentir que, si na Egreja Christã

não se adoravam os deuses, prestava-se, entretanto,

culto á Vigem Maria, dando-lhe homenagem suprema

ou de hyperdulia ; si não se adoravam aos heróes do

paganismo, entretanto, se prestava culto de dulia aos

sanctos martyres, os heróes do Christianismo; si, final-

mente, não se adoraravam aos demónios, entretanto,

invocavam-se os espiritos celestes, os anjos, os archan-

jos, seraphins e cherubins ! Sim, não se comprehende

que sendo praticados esses cultos, entretanto/ Ori-

genes delles completamente se esquecesse ! Nem,
ao menos fallasse no culto da Bemdicta Virgem
Maria !. ..

Porque, sr. doutor, deveria Origenes silenciar

sobre a pratica desses cultos, si elles eram uma reali-
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dade na Egreja Christã; si elles importavam uma pra-

tica util e sancta do povo christão ?

A razão, sr. dr. Carlos de Laet, do silencio ab-

soluto de Origenes, sobre o culto de hyperdulia, con-

ferido á Virgem Maria ; de dnlia, conferido aos san-

ctos e anjos, é porque no século de Orig-enes não era

praticado na Egreja Christã esse mimetismo trans-

portado do Paganismo para o Romanismo ! Mime-
tismo tão vil, que tem forçado a homens illustres,

como Bergier, a mentirem as Escripturas e a falsi-

ficarem citações !

Incontestavelmente, uma causa que leva os seus

defensores a descerem tanto, somente pôde proceder do

Inferno, e ter por auctor — o Diabo — o Pae da Men-

tira !

Sr. doutor ! sem demora, repudie a treva e ati-

re-se nos braços de Jesus.

XXIV

Demonstrado cabalmente que o grande Orig-enes

jamais sustentou a doutrina herética e romanista do

culto e intercessão dos sanctos, hoje passarei a con-

siderar as interrogações do sr. dr. Carlos Pimenta de

Laet, feitas a propósito das citações de S. Cypriano,

que s. s. traduziu de Berg-ier.

Para que os leitores do Jornal do Commercio reco-

nheçam o empenho sophistico e falsificador do Pa-

dre Bergier, para aqui trenscrevo as mencionadas ci-

tações :

1? «Si um de nós pela graça de Deus sahir pri-

meiro deste mundo, perdure a nossa caridade jun-

cto do Senhor, nem cessem as orações perante a sua

misericórdia por nossos irmãos.

2? E, noutro livro, De mortalitate^ dis que grande

numero de parentes e amigos nossos nos desejam no
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Céu, certos já estando de sua felicidade, mas inte-

ressados pela nossa salvação.

3? Nem menos citada é a sua invocação no final

do livro De habitu Virginum : Lembrae-vos, ó virgens,

quando a vossa virgindade tiver começado a receber

a sua recompensa.»

Em nenhuma das tres citações ha cousa alguma

que justifique a doutrina romanista da intercessão dos

sanctos !

Infelizmente, creio eu, o sr. doutor não leu as

obras de S. Cypriâno, sinão, estou certissimo, não

citaria o nome desse ou de outros auctores que Ber-

gier referiu.

Examinando-se a citação de S. Cypriano, no li-

vro De mortalitate, capitulo XXVI, se evidencia que o

illustre sancto não teve a menor intenção de ensinar

a doutrina da intercessão dos sanctos, mas simples-

mente assevera que nós encontraremos no Céu mui-

tos dos nossos queridos, e não somente queridos, mas

patriarchas, martyres, prophetas e apóstolos, cuja com-

panhia devemos anciosamente anhelar.

Para melhor evidenciar que a citação ultima

absolutamente nada refere acerca do culto e intercessão

dos sanctos, transcrevi -a do original latino.

A esta citação somente o sr. doutor se dignou de

responder interrogativamente ! Quanto ás outras, si-

lenciou ; o que significa, de facto, que s. s. reconhece

que ellas absolutamente não se relacionam com a

questão.

Eis a resposta do sr. doutor :

«Relativamente a S. Cypriano o sr. pastor trans-

creve um longo trecho em latim. Lá se acha isto «Ma-
gnus illic nos carorum numerus expectate, parentum,

fratrum, filiorum, frequens et copiosa turba desiderat,

jam de sua incolumitate secura d adhuc de noslra sa-

lute solicita.» Isto é : alli (no Céu) saudoso nos ag-uar-
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da um grande numero de parentes, de irmãos, de

filhos
;

abundante, copiosa multidão já tranquilla,

porque está salva, e ainda cuidosa de nossa sal-

vação.»

<t Solicita, cuidosa de nossa salvação : — mas então

Deus, sr. pastor, deixa que os sanctos tenham cuida^

do sobre o nosso destino final, e, todavia, lhes re-

cusa a prerog-ativa de conhecerem as supplicas dos

seus devotos ? Intercepta as relações de caridade

entre paes e filhos, entre parentes e amig-os ? Do
tumulo, que, aliás, para nós os christãos, não é mais

do que aportada seg-unda e verdadeira vida, faz então

o Senhor um tamanha barreira, que nem a carida-

de a possa transpor ? Não voam tanto os anjos, que

não possam baixar ás nossas misérias ? Tanto des-

mereceram os sanctos, que nada mais possam co-

nhecer, além do celeste habitáculo ? Aparou Deus as

azas dos seus grandes mensag-eiros ? Rebaixou os

sanctos, seus predilectos, supprimindo-lhes a vidên-

cia com que os disting-uira neste mundo ?»

Passo sem demora a responder ao sr. dr. Carlos

de Laet.

1? Fica, portanto, evidentíssimo que São Cypria-

no absolutamente nãoaffirinou : a) ser dever do chris-

tão invocar os sanctos
; b) que os sanctos ouçam as sup-

plicas dos peccadores
;

c) que seja util e sancto render-

lhes culto de dulia ou hyperdulia. Conscguintemente, S.

Cypriano nada asseverou em relação á doutrina romanis-

ta do culto e intercessão dos sanctos. E, portanto, mais

uma vez fica provadissimo que o sr. padre Btrg-ier e s.

s. com elle trucaram de falso !

2? O que s. s. encontrou no livro de S. Cypriano, é

o seguinte : — «Alli (no Céu) saudoso nos ag-uarda um
grande numero de parentes, irmãos e filhos ; abundan-

te, copiosa multidão, já tranquilla, porque está salva, e

ainda cuidosa de nossa salvação.*
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Portanto, si desta asserção de S. Cypriano s. s. de-

sejasse inferir o culto e a intercessão dos sanctos, te-

ria o sr. dr Laet, e com s. s. o padre Bergier, estabe-

lecido o culto e intercessão dos «nossos parentes, ir-

mãos e filhos ! . . .

»

Conseg-uintemente, devem ser adorados com o culto

de dulia «todos os nossos parentes. . . que estejam no

Céu !.. . » Certo é que existe não pequena difíiculdade a ven-

cer ! E' saber quaes são os nossos parentes que já estão

no Céu. Os padres nunca rejeitam missas para suffrag-a r

as almas !... EHes não têm muita vontade que ellas saiam

log-o do Purg-atorio ! .Porque emquanto estiverem ellas

lá naquelles purificadores tachos purg-atoriaes, as mis-

sinhas vão rendendo ! vão rendendo !

Ainda, porém, que a Egreja Romana canonise

sanctos, sem que possa ter provas infalliveis de que elles

realmente estejam no Céu, comtudo, ha um numero infi-

nito de sanctos familiares, que, seg-undo a sábia des-

coberta do padre Berg-ier e do sr dr. Laet, devem ser

invocados, porque ha certeza de que estão no Céu :
—

são as creancinhas

.

Jesus disse : — Deixae vir a mim os pequeninos, e não

os embaraceis, porque dos taes é o 7{eino dos Céus.

E tanto isto é verdade, que nenhum catholico man-

da rezar missas em suffrag-io das almas das creanças.

E quem mais do que os amantíssimos filhos deve-

rão «solicitar, lá nos páramos da gloria, a salvação dos

queridos paes ? E, si aqui, neste mundo, affirmou Je-

sus Christo, da bocca das creancinhas procede o per-

feito louvor, quanto mais intensamente sanctas não se-

rão lá no Céu as suas supplicas, «solicitando» a salva-

ção dos seus queridos ? !

Portanto, força é convir sr. dr. Carlos de Laet,

que as creancinhas devem ser adoradas com o culto de

dulia e os seus nomes, tão saudosos, devem ser invo-

cados .
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Mas, porque, sr. dr. Carlos de Laet, crendo since-

ramente tal verdade, nem o senhor, nem a sua Egreja,

rendem culto de dulia ás creanças fallecidas ?

A razão é claríssima : — é porque o sr. dr. Carlos

de Laet, traduzindo e assignando de cruz o que escre-

veu Bergier — já não sabe o que escreve !

3? Começa o sr. dr. Carlos Pimenta de Laet, o seu

interessante questionário com a seguinte pergunta :
—

((mas, então,DEUs,sr. pastor, deixa que os sanctos (quer

dizer: os irmãos, filhos, sogras e parentes,) tenham cui-

dado sobre o nosso destino final, e todavia lhes recusa

a prerogativa de conhecerem as supplicas dos seus de-

votos (isto é, dos irmãos, filhos, parentes, e até. . . das

sogras), que deixaram na terra» ?

Respondo :

Em primeiro logar, sr. dr. Carlos Pimenta de Laet,

é preciso que s. s. não confunda as palavras de S. Cy-

priano com as palavras de Deus e com Deus mesmo.

Foi S. Cypriano que asseverou que os parentes, que es-

tão no Céu, solicitam a salvação dos queridos que na

terra deixaram. NaEscriptura Sagrada não me recordo

de qualquer passo que faça similhante asserção.

Em segundo logar, eu posso aífirmar que, depois

da resurreição, conforme asseverou Jesus aos Saddu-

ceus, — nem as mulheres terão maridos , e nem os maridos

terão mulheres, mas todos serão como os anjos de Deus,

Consegruntemente; depois da resurreição, no Céu, não

persistirão as relações carnaes do parentesco. E si

estas relações não subsistirão naquelles dias, creio

que, muito menos, subsistirão antes da resurreição.

Em terceiro log-ar, sr. doutor, a sua pergunta é

verdadeiramente pueril ! Pois quem não sabe que eu

posso «solicitar», perante Deus, a salvação de s. s.,

dos romanistas e dos pagãos, espalhados pelo mundo,

sem que eu necessite ouvil-os e mesmo sem eme elles

m'o impetrem ?



— 213 —

Assim como os christãos evangélicos podem, hoje,

aqui na terra «solicitar», pela fé em Jesus Christo,

a conversão dos romanistas e pagãos abysmados em
ignorância, superstição e fanatismo, assim também,

no Céu, os remidos de Jesus podem «solicitar» a sal-

vação dos queridos que deixaram na terra, e podem
solicitar em favor da mais rápida diffusão do Evan-

gelho. E creio que tudo isso solicitarão os remidos

dos Senhor, até que chegue o dia de Juizo final. Isto,

porém, de modo algum significa que elles possam

ouvir as supplicas que, porventura, os seus parentes

lhes dirigissem. E, positivamente, não ouvem, porque

Deus somente, por Jesus Christo, attende ás supplicas

dos peccadores.

Em quarto logar, esta originalíssima theoria do

sr. dr. Carlos de Eaet, hetherodoxa, mesmo no Ro-

manismo, mais uma vez vem confirmar que s. 9, é

extraordinariamente propenso ao Espiritismo.

S. s. já teve o arrojo de affirmar que, assim como

os demónios podem percorrer a terra, noite e dia,

com muito maior razão o poderão fazer os sanctos

que estão no céu. Portanto, para s. s., os sanctos, noite

e dia estão percorrendo a terra, gyrando a terra toda,

acudindo ás supplicas dos seus devotos. A Virgem
Maria, especialmente, invocada a todo instante, pelos

milhões de catholicos espalhados pelo mundo, corren-

do vertiginosamente, coitadinha ! já não pára um
instantinho no Céu ! Está percorrendo aterra !....

Julguei, entretanto, que essa espinhosissima mis-

são de sanctos viajantes fosse reservada aos sanctôs

muito sanctos, ou áquelles que o Papa canonisa a ouro !

Mas qual I o sr. dr. Carlos Pimenta de Eaet la-

vrou o seu mandado de despejo para os habitantes

dos páramos celestiaes ! S. s. entende que os sanctos

não se devem limitar aos seus celestiaes «habitaculos.»

S. s. parece imaginar que o Céu é um convento,
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onde cada sancto tem o seu ^habitáculo» sua cella

estreitinha, sem ar, sem luz, como as que ha aqui nos

conventos. E, s}^mpathisando-se, por isso, com os san-

ctos, s. s. resolveu, lá por sua alta recreação her-

menêutica, mandai- os que gyrassem a terra !

Sanctos graúdos e miúdos : todos os parentes

dos romanistas que estão no Céu !

Sim, todos ! até mesmo as sogras lá não ficam !

E todos devem ser honrados com o culto de dulia

e invocados solemne e fervorosamente ! E mais, con-

tinúam a manter as relações de parentesco e cari-

dade, como dantes !

A continuar assim, revelando doutrinas verdadei-

ramente do arco da velha, não sei onde irá parar esta

ovelha do sr. cardeal d. Arco Verde !

Entretanto, S. Cj^priano ensinou no seu Testimo-

niarum, Libcr, II, cap. XXVII : Quod pervenire non

POSSIT ÂD DEUM PâTREM NISI P£R FlUUM EJUS JESUM

Christum.

E no Lib. III, cap. XXIV : Nom posse âd Pa-

TREM PERVENIRE NISI PER FlUUM EJUS JESUM CHRIS-

TUM.

Portanto, para S. Cypriano, ninguém pôde ir ao

Deus-Pae sinão por Jesus.

Infelizmente, porém, o sr. doutor nem quer obe-

decer a Christo, nem quer obedecer a S. Cypriano !

A Escriptura, entretanto, ainda assim me alenta

fé na conversão do sr. doutor, pois diz : — Deus é po-

deroso para fa^er das pedras filhos a *Abrahão.

Nesta sacrosancta crença confiado, ainda prose-

guirei.

XXV

Demonstrado, pela segunda vez, que as citações

patristicas que o sr. dr. Carlos de Laet litteralmente

traduziu do Dictionnaire de Theológie de Bergier, de
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modo algum justificam a doutrina herética e o culto

idolatra da intercessão dos sanctos, torna-se incontes-

tável que, até o meiado do terceiro século de nossa

éra, taes actos de culto não se praticavam na Egreja

Christã.

O costume da Egreja, então, era aquelle que

confessára realizar S. Cypriano, quando, por occasião

de seu martyrio, declarou ao representante do Im-

pério Romano ; — «Sou christão e bispo, não conheço

outro Deus, sinão o único e verdadeiro Deus, que
creou o céu e a terra, ornar, e tudo que elles encer-

ram ; é a este Deus que servimos, nós, os christãos :

é a Eeee que, todos os dias, dirigimos as orações,

por nós e por todos os homens, e pela conversão dos

mesmos Imperadores.» ^As Flores dos Sanctos, VoL I,

pag. 2SS.

Portanto, não ha negar sr. doutor, S. Cypriano

diariamente e somente se dirigia a Deus, e, assim fa-

zendo, confirmava o procedimento christão dos protes-

tantes que, também, diariamente dirigem a Deus as

suas orações.

Não devo continuar a refutação dos artigos do

sr. dr. Carlos de Laet, sem primeiro desfazer a falsa

ideia que s. s. possue do Céu.

O sr. dr. Carlos de Laet me pergunta : — «Tanto

desmereceram os sanctos, que nada mais possam co-

nhecer, além do celeste habitáculo F»

Esta expressão — celeste, habitáculo — tristemente

caracterisa a fé catholica do sr. doutor.

Que triste ideia faz o sr. doutor do Céu

Faço justiça, agora, a Bergier : — elle nunca ensi-

nou que os sanctos habitassem «habitaculos» no Céu.

Mas, si o sr. dr. Carlos de Laet imagina que os

sanctos residem em «habitaculos no Céu», s. s. que

é illustrado, s. s. que é conferente do Circulo Catho-

lico da Mocidade, — que juizo fará o vulgo romanista,
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êm geral indiffcrente, « atheu pratico », no dizer do

padre dr. Julio Maria?!

Não, sr. dr. Carlos de Laet, o Céu não é con-

vento !

Na Sagrada Escriptura, são muito expressivos os

diversos nomes concedidos ao Céu, o logar de eterna

bemaventurança.

Jesuc deu ao Céu o nome de —Tamiso— : Hoje tu

estarás commigo no Paraíso. E, assim, o Senhor Jesus

nos dá, por esse nome, a ideia bellissima de que o

Céu é qual jardim de delicias, o Eden, onde fora col-

locado o primeiro par do qual procede o género hu-

mano : onde. Adão e Eva viveram sanctos e felizes,

antes de peccarem, tendo plena communhão com Deus,

com quem faliavam face a face.

Jesus, também chamou o Céu —«seio de Abrahão»

e assim nos dá a ideia do amor de Deus Pae, rece-

bendo na gloria, as almas dos remidos, «como filhos

muito amados.» Essa parábola nos ensina que as al-

mas dos crentes em Christo são levadas immediata-

mente, após a morte, para o Céu, pelos anjos de Deus.

Jesus, ainda chamou o Céu — Tabernáculos Eternos

assim recordando, aos seus discípulos o facto histórico

do Tabernáculo que, ao ser inaugurado, recebera a

visita da magestade de Deus. O Tabernáculo feito por

Moysés era temporal, o Céu é o — Tabernáculo Eterno,

onde fulgurantemente permanece Deus, revelando-se

ás almas beatificas em todo o explendor de sua di-

vindade.

Jesus chamou o Céu—kA Casa de meu Pae. Aquelle

Deus, cujas misericórdias são proclamadas pelos explen-

dores da natureza, cuja caridade se reflecte na divina

pessoa de Jesus, fez do Céu um eterno e sancto lar

para os redimidos de Jesus. Sim, cada christão, pela

fé em Christo, repete com Jesus : o Céu é a Casa de meu

Pae.
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Esta denominação, que Jesus dá ao Céu, de modo
algum corresponde a ideia sinistra de um convento

pesado, sombrio, húmido, frio, como a morte ! Mas,

muito pelo contrario, dá ideia do verdadeiro lar pa-

terno. K como não nos faliam ao coração essas duas

palavras — lar paterno — ao qual se prendem as nos-

sas mais saudosas e mais queridas reminicencias da

vida, apesar de todas as imperfeições características do

peccado !

Pois, o Cèu, disse Jesus, e com EiJvE dirão os

verdadeiros christãos : — ê a Casa de meu Pae !

O christão, no goso da fé salvadora, sente o

approximar da morte, assim como o exilado sente

approximar se o dia de seu regresso á Patria, e ao

paterno lar. Ha, então, um mixto de tristeza e de

alegria. Os amigos, que ficam, arrancam lagrimas do

coração, mas, ao mesmo tempo, a lembrança de que,

dentro de poucos dias o exilado gosará a ventura

de beijar a fronte de seus queridos paes, abraçar ir-

mãos e amigos ; irá contemplar as bellezas naturaes

de sua amada Patria : tudo isso, nesses momentos,

alenta, conforta e encoraja, fazendo o espirito sobre-

pujar as tristezas da hora da despedida e separação.

Assim, o christão moribundo, rodeado de seres que

lhe são tão queridos, e que necessariamente sentem,

sentem muito a sua separação, pode dizer-lhes : — não

choreis, eu vou para a Casa de meu Pae : vou para

a eterna Patria Celestial ; vou gosar a felicidade como
jámais poderia aqui usufruir ; vou conviver com os

espiritos celestes e remidos de JESUS, os meus irmãos

na fé ; vou viver com Jesus, o meu maior e me*

lhor amigo, meu Deus e Sâuvâdor. .

.

Nesse Lar ou nessa Patria celestial,o christão, disse

Jesus em linguagem parabólica, assentar-se-ã d mesa com

Abruhão, Isaac e Jacob. Alli, a alma gosará perfeita fra-»

ternidade com legisladores celebres, com o grande Moy«
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sês ; reis magnânimos e piedosos, como David e Eze-

quias
;
poetas, como o inegualavel Isâtas

;
prophetas,

como o plangente Jeremias; estadistas, como os insi-

gnes José: e Daniel
;

patriotas, como Nehemias e

Esdras
; sábios como Salomão ; irmãos possuidos de

caridade, como S. Joio Evangelista; apóstolos dedica

dos e fervorosos, como Paulo ; mulheres sanctas e

bemdictas, como Maria ; mestres e amigos, como

Jesus !

Quando o christão perpassa, leudo com o coração,

as paginas da Escriptura, e ahi encontra as revela-

ções de tantos nomes de heróes da fé, aureolados

com a gloria da immortalidade
;
quando o christão

percorre as pag-inas da Historia e defronta os nomes dos

ousados christãos, seus correligionários, dando testemu-

nho de fé perante bárbaros algoxes, fazendo então brilhar

as grandes virtudes christãs em singular contraste

com a perversidade dos seus carrascos, dos seus in-

quisidores
;
quando o christão estuda a Biblia da

Natureza, em cujas investigações se aureolaram no-

mes que, no céu da sciencia, são astros de primeira

grandeza, e que também eram verdadeiros christãos
;

quem não quererá partir, voar para o Eterno Lar do

Céu, para conviver com irmãos tão insignes?

Não, sr. dr. Carlos de Eaet, o Céu não é con-

vento.

S. João Apostolo, figurativamente assim descreve

o Céu :

« E me levou em espirito a um grande e alto monte, e

me mostrou a Sanda Cidade. Jerusalém, que descia do Céu

ãa presença de Deus ; tendo a claridade de Deus ; a sua lu%

era similhante a uma pedra preciosa, tal como a pedra de

jaspe, e similhante ao crystal ; tinha um grande e alto muro

tom do^e portas , e as portas do%e anjos, e uns nomes escri-

ptos
}
que são os nomes das do^e tribus dos filhos de Israel

:

ires portas estavam ao oriente, tres ao norte, tres ao sul e
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Ires aooccidente; o muro da cidade tinha do^e fundamentos

,

e nos mesmos, os nomes dos ào%t Apóstolos do Cordeiro.

Aquelle que faltava commigo tinha uma medida de

canna de ouro para medir a cidade , as suas portas e o

muro.

A cidade ê construída em quadrado , e o seu comprimento

é tanto quanto é também a sua largura. Mediu, pois; a cidade

com a sua canna de ouro, na extensão de do%e mil estádios ;

porém, o seu comprimento, altura e largura são iguaes. V\Ce-

diu também o seu muro que era de cento e quarenta e quatro

covados da media do homem, que d a do anjo.

A construcção do seu muro era de jaspe, mas a cidade

em si mesma era de ouro puro, similhante ao vidro claro. E,

os fundamentos do muro da cidade eram ornados com toda a

pedra preciosa* O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo

desaphira,o terceiro de calcedonia, o quarto de esmeralda,

o quinto de sardonio, o sexto de sardónica, o sétimo de cry-

solitha, o oitavo de beryllo, o nono de topasio, o decimo de

chrysopraso, o undécimo de jacintho e o duodécimo de ame-

thysta.

kAs do%e portas eram do%e margaritas ; desta maneira,

cada porta era uma só margarita, e a praça desta cidade era

de ouro puro corno vidro transparente.

Não vi na cidade templo, porque o Senhor Deus, Todo

Poderoso e o Cordeiro, são o seu templo.

E a cidade não necessita de sol nem de lua para ser ti-

laminada, porque a claridade de Deus a illumina, e porque

a sua lâmpada d o Cordeiro .

As nações caminharão á sua lu% ; e os reis da terra lhe

trarão sua gloria e honra.

As suas portas não sefecharão durante o dia, porque alli

não haverá noite.

E a ella conduzirão a gloria e a honra das nações.

Alli não entrará nada contaminado, nem quem commetta

abominação t mentira, mas somente os que estão escriptos no

livro da Vida do Cordeiro. » Apoc. 21:10-27.
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De certo, sr. doutor, que tal descripção em nada

se parece a um convento cheio de «habitaculos» !

A bemaventurança do Céu em cousa alguma se

assimilha á vida dos conventos.

A celeste bemaventurança consiste na perfeita

isenção do peccado e seus efifeitos, quer physicos, quer

moraes e sociaes. Apocalypse 21:4 e 27 ; 7:16 e 17.

A alma, portanto, na perfeição de sua natureza

psychica; no pleno e harmónico desinvolvimento e exer-

cicio de todas as suas faculdades intellectuaes e moraes;

na sancta contemplação de Deus, terá uma vida bea-

tifica, plenamente activa e progridirá no conhecimento

da verdade, que tornará cada vez mais intenso o g-ozo

celeste pelos dias da eternidade.

«Agora, disse o Apostolo Paulo , vemos a Deus como por

um espelho em enigma, mas, então, face a face. Agora, o co*

nheço imperfeitamente ; mas, então, o conhecerei tão bem, como

eu mesmo sou conhecido cTelle». i Corinthios 13:12 ; r São

João 3:2.

A alma, g-osaudo a communhão directa, pessoal e

perfeita com Jesus, seu amantissimo Divino Mestre e

Salvador ; com o Espirito Sancto, seu Divino illumi-

nador, reg-enerador e sanctificador; e com Deus, o Pae,

que tanto a amou que lhe deu seu Filho Unig-enito para

salval-a da maldicção do peccado, sentirá a gloria do

Céu de modo a divinamente encantal-a e beatifical-a.

Disse S» João : a Eis aqui o Tabernáculo de 'Deus

com os homens, e habitará com elles. E elles serão o seu povo

e o mesmo Deus, no meio delles, será o seu Deus. E T)eus lhes

enxugará todas as lagrimas de seus olhos e já não haverá nem

morte, nem choro, nem gritos nem dor» I. . . Apoc. 21:1-4.

O g-oso da alma, em communhão, beatifica com

Deus é innenarravel. Por isso disse S. Paulo :

—

«O que

o que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais subiu

ao coração do homem, ê o que Deus preparou para aquelles

que o amam.» 1 Corinthios, 2:9.



Com razão disse, pois, o propheta :
—Solam mode

ibi magnificas est Dominas noster.

«A felicidade, diz um auctor catholico romano, é o

goso de todos os bens com o libertamento de todos os

males. Não ha em parte alguma sobre a terra, e o ho-

mem só pode attingil-a depois da vida presente. A fe-

licidade para que fomos creados se chama bemaventu-

rança.

S. Thomaz define a bemaventurança, o bem supremo

que ha de saciar plenamente os desejos racionaes do

coração humano.— Encontra-se em Deus e n'EELE só
;

porque só Elie é o bem supremo».

Tal a felicidade do Céu. Certamente, pois, o Céu

não se parece, nem por nada, com os «habitaculos» de

um convento.

Qual ! o sr. dr. Laet, quando deixou escapar, por

entre as scintillações de seu vernáculo, aquelle — «ha

bitaculos»—de certo estava em extasis romanista...

Seja como for : — Si s. s. , sinceramente crê no

Céu e realmente deseja ser um dos cidadãos dos sanctos e

domésticos de Deus, só lhe resta seguir um único caminho:

— é Jesus Christo.

Quanto a Jesus, sei que está prompto a recebel-o,

pois disse : — Vinde a mim todos vós qae andáes em

trabalhos e vos achaes carregados e Eu vos alliviarei».

S. Paulo, o grande Apostolo, anima a todo e qual-

quer peccador a atirar-se nos braços da misericórdia de

Deus em Christo, pois disse : — « ^Aonde supera-

bundou o peccado, ahi superabundou a graça.»

Portanto, sr. doutor, sem demora, ponha-se a ca-

minho, attendendo á voz do precursor de Christo :
—

«Arrependei-vos, porque está próximo o Reino dos Cens !
—

Pcenitentiam agite : appropinquavit enim Regnum Civlo-

rum».

Mas...

—

Facite ergo fructum dignam penitenliae —Fa^ei

logo jructos dignos de arrependimento 1
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XXVI

Tendo o sr. dr. Carlos de Laet appellado para a

Historia, afim de provar a pratica do culto e a interces-

são dos Sanctos na Egreja Christã, durante os pri-

meiros tres séculos de nossa éra, julguei que era meu
dever não só provar que as citações patristicas, que

s. s. traduziu de Bergier, tinham sido falsificadas, mas

provar também que o culto e a intercessão dos sanctos

e anjos não foram praticados na Egreja até o quinto

século .

Neste intuito, principiei por abrir o primeiro livro

da Egreja Apostólica, os Actos dos ^Apóstolos, escripto

pelo eminente medico e Evangelista S. Lucas, que

referiu as seguintes palavras de S. Pedro :

E não ha salvação em nenhum outro. Porque do Céu

abaixo nenhum outro nome foi dado aos homens^ pelo qual

nós devamos ser salvos». Act. 4:12.

Portanto, para o grande apostolo, não ha salvação

sinão pelo nome de Jesus.

Ora, quem ha que não saiba que tal doutrina não

é ensinada pela Egreja Romana ?

Esta Egreja ensina que a Salvação depende

também de Maria, pois diz o Diurnal da Mocidade

Christã : «Recorramos, portanto, a Ella e offereçamos-

lhe o nosso coração com todos os affectos, porque

não alcançaremos a vida da graça si não tivermos o seu

auxilio». Pag-. 321.

E mais : diz ainda o Diurnal da Mocidade Christã

(romana), que a Virgem Maria é —«Ancora imma-

culada da nossa salvação». «Oh ! doce coração de Maria

sede minha salvação». Pag-. 362 e 375.

E que mais ? A ladainha da Immacutada Conceição

da Sanctissima Virgem dirige a Maria a seguinte supplica:

«Cordeiro de Deus que tiraes os peccados do mundo,

rogae por nós» . Pag. 363.
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Ora, S. João Baptista, apontando para Jesus,

disse aos seus discipulos :
— «Eis alli o Cordeiro de Deus,

que tira o peccado do mundos. Evangelho de S. João 1:29 e

36.

Logo, a Egreja Romana assevera que a Virgem

Maria temo mesmo poder salvador que Jesus Christo!

S. Pedro, apostolo, porém, assevera de modo irre-

futável : — Não ha salvação sinão ún Jesus Christo !

Diante dessa asserção categórica, que é que

responde o sr. dr. Laet ?

Eis aqui :—«Sem duvida nenhuma meu caro sr.

pastor ; nem para nos intimar esta verdade, que nós

reconhecemos e acatamos, era preciso que v. s., nos

lembrasse que a Biblia, onde ella está foi approvada

por Fio IX: agora o que alli não está é a condemnação

do culto dos sanctos

.

«Nós, catholicos, professamos máxima veneração

pelo Sanctissimo Nome de Nosso Senhor Jesus Christo.

Ao começarmos todas as nossas orações expressamente

declaramos que vamos orar em nome do Padre, do Fi-

lho e do Espirito Sancto. Nós temos uma festa espe-

cialmente consagrada ao mesmo Sanctissimo Nome de

Jesus, na segunda dominga depois da Epiphania ; e

nas preces que então se recitam verá o sr. pastor que

gráo de amorosa adoração nos merece esse nome incom-

parável. Na missa do dia a Epistola é precisamente

o capitulo 4? dos Actos dos Apóstolos onde se lê o

trecho supra-citado . «Ao nome de Jesus (reza-se no

intróito) vergue-se todo o joelho dos habitantes do Céu,

da Terra e dos Infernos». E na communhão : «Todas
as nações que creastes, virão prostrar-se diante de ti,

ó Senhor, e hão de glorificar o teu Nome
;
porque Tu

és grande. Tu és o que opéra prodígios, Tu és o Deus».

« Ah ! não serão os protestantes, com mesquinhez

do seu erro e na estreiteza da sua liturgia quem nos

ensinará a devidamente honrar o nome de Jesus,..



Mas o que não está nem nas Sagradas Lettras, nem
nas simples indicações do bom senso é que a suprema

invocação desse nome exclua a dos Sanctos, isto é,

daquellas creaturas bemqueridas em que mais maravi-

lhoso se mostra o Senhor, como lá diz o Psalmista :

«Mirabilis Deus in Sanctis suis Ps. LXVII, 36».

Portanto :
—«Segundo a mesquinhez do erro pro-

testante»— «não ha salvação em nenhum outro sinão Jesus»

— quer dizer que a humanidade exclusivamente só

pôde ser salva por Jesus Christo .

Ag-ora, seg-undo a «lucidez laetica», quando São

Pedro affirmou : — E não ha salvação em nenhum outro

sinão em Jesus» quer dizer :— Ha salvação na Virg-em

Maria, nos sanctos apóstolos, prophetas e patriarchas ;

—Ha salvação nas onze mil virg-ens e milhares de

martyres
; ha salvação nos milhares de anjos, archan-

jos, seraphins e cherubins
;
e, o que mais ? — Ha sal-

vação nos sanctos canonizados pelos papas a peso de

ouro, sanctos virtuosos, taes como Sancto Ignacio de

Loyola, Pedro de Arbues, Torquemada, Anchieta —
o carasco de Jacques le Bailéu r, etc, etc. ! !...

«Não ha salvação em nenhum outro» — quer dizer,

seg-undo a sapiência laetica e romanista —«ha salvação

cm muitíssimos outros» 11...

E é, assim mentindo as Escripturas ; é assim, des-

respeitando e desobedecendo aos Apóstolos ; é assim,

deshonrando a Jesus Christo e enthronizando aos

sanctos e anjos, dando-lhes honras exclusivamente pró-

prias á Deús, que o sr. dr. Carlos de Laet, quer en-

sinar aos protestantes a devidamente honrarem aos

sanctos !! Não, sr. dr. Carlos Maximiano Pimenta de

Laet, os protestantes repudiam, por falsa, absurda,

herética e verdadeiramente diabólica, quanto irracional,

a sua elástica interpretação biblica !

E, da laetica exeg-ese, appellamos para o bom

senso dos leitores.
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Pois será crivei que haja um só leitor, siquer, que

se convença de que, quando S. Pedro disse:— e não ha

salvação em nenhum outro, quiz dizer : «ha salvação em
muitos outros» ?

Incontestavelmente não ha !

E si o sr. doutor ainda, porventura, duvida, chame

a um dos seus muitos discípulos e perg-unte áquelle que

s. s. julg-ar o mais bronco, si — «não ha» — quer dizer

—«ha» —e — nenhum outro —quer dizer —muitos outros»l

Ag-ora, sr. dr. Carlos de Eaet, o que eu não creio

é que s. s., lendo nos ^Actos d)s Apóstolos a asserção

neg-ativa de S. Pedro, entretanto pug-ne pela afirma-

tiva. Seja, porém, como for, o que infallivelmente é

certo, é que S. Pedro, Apostolo, sustentou a doutrina

verdadeira :

—

não ha salvação em nenhum outro, porque

do Céu abaixo, nenhum outro nome foi dado aos homens

pelo qual devamos ser salvos — Jesus Christo .

Esta doutrina está revelada por S. Lucas, nos

Actos dos ^Apóstolos, capitulo 4 e versiculo 16, Novo

Testamento, approvado pelo Papa Pio IX, pag\ 238.

E' por causa destas e outras passag-ens que a

Egreja Romana não propag-a o Novo Testamento, ainda

mesmo cheio de notas sophisticas. E' que, atravez dos

sophismas romanistas, transluz a verdade em sua

pureza, patenteando a falsidade das doutrinas idolatras

do Romanismo.

E' tempo, porém, do povo exigir do clero a diffusão

das Sanctas Escripturas.

Não dizem os padres que as Biblias protestantes

são falsas ?

Por que, pois, o clero não propag-a, não distribue

a verdadeira Biblia ?!

A razão é esta:—é porque o povo, tendo a oppor-

tunidade de ler a Sancta Escriptura, reconhecerá a

idolatria romanista, que é a verdadeira mercancia por

meio da qual o Romanismo se mantém. !
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Padres ! si sois capazes, fazei uma edicção popular

das vossas Biblias annotadas, e distribui-as ao povo !

Sr. dr. Carlos de Laet, si s . s. realmente crê na

Escriptura Sagrada emprehenda uma edicção da Biblia

para leitura do povo brasileiro ! Preste este relevante

serviço á causa da fé !

Mas., emquanto o sr. dr. Carlos de Laet e seus

guias espirituaes não se atrevem a propagar a Pa-

lavra de Deus, com a mesma Biblia Romana, do pa-

dre Antonio Pereira de Figueiredo e com o Novo
Testamento do padre Glaire — irei provando que do

Céu abaixo um e único nome foi dado aos homens para ser

invocado como Salvador e mediador dos peccadores, e

este único nome é o de —Jesus Christo.

XXVII

Continuando a comprovação histórica do mime-

tismo catholico romano, fiz a seguinte citação, que

se acha nos Actos dos Apóstolos :

E chamavam a Barnabé Júpiter, e a Paulo Mercúrio

;

porque elle era o que levava a palavra. Também o sacerdote de

Júpiter, que estava á entrada da cidade, trazendo para ante

as portas touros e grinaldas, queria sacrificar com o povo.—
Mas os Apóstolos Barnabé e Paulo, quando isto ouviram,

tendo rascado suas vestiduras, saltaram no meio das gentes

clamando, e dizendo: — Fardes porque fadeis isto ? Nós

também somos mortaes, homens assim como vós, e vos prega-

mos que destas cousas vãs vos convertaes ao Deus vivo, que

fe? o céu, a terra e o mar, e tudo quanto ha nelles. Actos,

14:11-16. Estapassagein da Escriptura, de modo incontro-

verso, revela que os apóstolos energicamente rejeita-

ram as homenagens de culto que se lhes quizeram tri-

butar. Diz o Evangelista S. Lucas, que Paulo e Bar

nabé rasgaram as suas vestiduras quando souberam que

o povo de Ljstra queria reuder-lhes culto

.
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Pois bem, abrindo o Novo Testamento do Bispo

de Coimbra, approvado pelo Papa Pio IX, o leitor en-

contrará a seguinte «nota» explicativa: — «/j, Rasgan-

do, etc. Era costume entre os hebreus rasgarem os seus

vestidos até o ventre para manifestarem uma dor ex-

trema, ou o Horror que lhes causava ouvir proferir algu-

ma blasphemia, ou ver praticar algum sacrilégio.»

Novo Testamento, pagina 251.

Tortanto, Paulo e Barnabé «rasgaram suas vesti-

duras», quando o povo de Lystra lhes quiz adorar,

porque — 1?, ou aquelle acto lhes causara «dôr extre-

ma»;—ou,"?, porque aquelle acto importava «urna blas-

phemia»;— ou, 3?, porque aquelle acto importava a pra-

tica de um «sacrilégio.»

E' isto o que explica a « nota » approvada pelo

Papa Pio IX.

O sr. dr. Carlos de Laet, porém, bem pouco se lhe

dá da auctoridade do Papa Pio IX, do sr . Bispo de Co

imbra e, até mesmo, da Palavra de Deus.

Eis aqui o commentario laetico :

«Disto infere o sr. pastor que, tendo S. Paulo e

Barnabé refusado como sacrilego o culto que o povo

de Lystra lhes queria tributar, mal avisados são os

catholicos que rendem culto a esses e aos outros

sanctos

.

Mas não procede a objecção : 1?, porque bem
podiam esses homens de Deus recusar, por modéstia e

humildade, taes demonstrações populares, sem que le-

gitimamente se infira que não lhes eram ellas devidas
;

e 2?, porque na citada passagem o que o povo queria

era tributar ao Apostolo das Gentes e ao seu compa -

nheiro um culto de abusiva adoração, como si elles

foram divindades pagãs»

.

A primeira razão, sobre ser ridicula, está em com-

pleta contradicção : 1?, com as palavras do Apostolo

Paulo, que expoz o motivo por que nãoacceitava aquelle.



acto de culto. Disse elle : — Fardes porque fa~eis isso : nós

também somos mortaes, homens assim como vós.

Portanto, sr. doutor, a primeira razão pela qual os

apóstolos rejeitaram, repelliram actos de culto — é

porque elles eram «homens mortaes», assim como os

habitantes de Lvstra. E o culto é só devido a Deus.

A segnnda razão, apresentada pelo Apostolo Paulo,

foi a seg-uinte '.—Porque nós vos pregamos para que destas

cousas vãs vos convertaes ao Deus vivo. Portanto, segundo

o ensino dos apóstolos, prestar culto ao homem, ainda

que esse homem seja sancto e apostolo, como Paulo, é

cousa vã»

.

A terceira razão porque Paulo e Barnabé rasg-aram

as suas vestiduras, diz o Novo Testamento, approvado

pelo Papa Pio IX, foi porque similhante acto de

culto importava uma «blasphemia», um «sacrilégio»,

provocava e causava «dôr extrema» aos corações dos

apóstolos. Conseg-uintemente, sr. dr. Carlos de Laet,

os apóstolos não acceitaram actos de culto, não por uma
falsa e hvpocrita «modéstia», como s. s. quer insinuar,

mas porque os actos de culto, de adoração ao homem,
lhes eram abomináveis, sacrileg-os, blasphemos, mal

dictos !

A «modéstia» é uma virtude.

Si foi pela manifestação dessa virtude que os

apóstolos não quizeram receber actos de culto, por que

é que hoje si os ha de contrariar ? Forque é que hoje

não deverá ser assim sanctamente «modesto» o Papa
Leão XIII que admitte, e mesmo exig-e, que os catho-

licos romanos, de joelhos, lhe beijem os pés ? Por que

é que hoje o successor de S. Pedro não deve ser «mo-

desto» como os apóstolos, os quaes nunca exigiram

que lhes beijassem os pés ?

E' que entre o Papa e S. Pedro, entre o Papa
e Jesus medeia a mesma differença que entre a treva e

a luz, entre o Diabo e Deus !
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Si o Papa possuísse o sentimento christão dos

apóstolos, quando o mais humilde peccador se appro-

ximasse de seu throno e se ajoelhasse, deveria immedi-

atamente dizer com o Apostolo Pedro

—

eu também sou

homem mortal como tá, ò peccador, kvanta-te !

Si o Papa fosse christão e pugnasse pela diffusão

da verdade, quando visse o povo se genuflectir á sua

passagem, diria como Paulo e Barnabé : — Nòs vos

prégamos para que destas cousas vãs vos convertaes ao Deus

vivo quefe^ o céu e a terra».

Mas, assim não procede o Papa, porque não só

não possue a modéstia caracteristica dos apóstolos e de

Jesus, mas porque elle mesmo, por Hildebrando, ou

Gregorio VII, decretou que os reis da terra deviam de

joelhos beijar- lhes os pés ! Porque, elle mesmo, por

Pio IX, decretou a sua própria infallibilidade ! Porque,

elle mesmo, se tem deificado, acceitando titulos que só

pertencem a Dkus, como por exemplo — «Infallivel» —
« Pae Sanctissimo, Sanctissimo Padre» ! Ora, sanctis-

simo só Dkus o é.

Si Paulo e Barnabé assistissem á entrada do Papa

na Basilica de S. Pedro, vendo o povo cahir de joelhos

á passagem de Leão XIII, que entrava carregado aos

hombros dos homens, elles rasgariam novamente as

suas vestiduras, attestando que esse acto é blasphemo,

sacrilego, maldicto, porque importa a prestação de culto

a um homem «mortal» !

Todo culto prestado á creatura, diz S. Paulo, é

vão. Disse mais o Apostolo : — «Attribuindo-se o nome

de sábios se fizeram estultos. E mudaram a gloria de Deus

incorruptível, em similhança da figura de um homem cor-

ruptível^ Papa por exemplo ! ), de aves (as pombinhas

que representam o Espirito Sancto ! ) ; de quadrúpedes

(um cordeirinho para S. João Baptista; um novilho

para S. Matheus ; um cachorrinho pelludo para Maria

Magdalena ; um cão para S . Bernardo e outro para São
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Roque, etc. etc. !) e de serpentes, (^obras bem grandes

para os andores de Maria da Conceição !) Telo que Deus

os entregou aos desejos do seu coração d immundicie; de modo

que deshouraram os seus corpos em si mesmos (Marosia e

Theodora foram amantes e filhas de Tapas! ... O Tapa

João XII fez do palácio de Latrão uma casa de prosti-

tutas. Vide Historia Ecclesiastica do abbade Ducreux,

vol. VII, pags. 127 —145), os quaes mudaram a verda-

de de Deus tm mentira, adoraram e serviram (em culto de

dulia e hyperdulia) á creatura antes que ao Creador que

ê Deus bemdicto por todos os séculos. Amai Romanos, capi-

tulo I versículos 22 a 26. Novo Testamento approvado

pelo Tapa Pio IX.

Esti, pois, por terra a segunda razão que o sr.

doutor apresentou e pela qual o Apostolo Paulo e seu

companheiro Barnabé não quizeram acceitar o culto

prestado pelos habitantes de Lystra.

Para a Egreja Apostólica, todo e qualquer culto

que não fosse prestado a Deus, em espirito e verdade,

era vão, era idolatra, era pagão. E taes são os a^tos de

culto que os romanistas prestam, quando veneram ou

adoram aos sanctos e ás suas imagens e relíquias.

A Sagrada Escriptura, porém, é terminante em
condemnal-os por assim procederem. S. Paulo e Barnabé

pregaram para que o povo se convertesse desses actos

de culto — vão, sacrilego e blasphemo— para o culto do

Deus vivo, que fez o Céu e a Terra.

Assim, hoje, os christãos evangélicos pregam esta

mesma doutrina apostólica aos romanistas, para que

se convertam do culto idolatra tributado aos sanctos,

anjos, imagens e reliquias, para o culto do verdadeiro

e único Deus, o Deus Trino Creador do Céu e da Terra

,

Salvador e Redemptor da decahida humanidade.

Infelizmente, porém, é tal a fcrça do maldicto erro

da idolatria romanista, que, apesar da verdade brilhar

em toda sua pureza e simplicidade, como nesta nar-
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lustrados como o sr . dr. Carlos de Laet, ajoelham-se

diante de imag-ens insensiveis : encurvam-se diante de

papas e arcebispos
;
prestam culto á creatura antes que

a Deus !

E assim, seg-undo a ling-uag-em de S. Paulo, estes

homens, attribuindo-se os nomes de sábios, se fizeram estultos!

Na verdade, a sabednia do mundo í uma estultícia

para Deus ! 'Primeira Epistola de S. Paulo aos Corinthios,

capitulo I, versículo 20.

Oxalá, porém, que o meu illustrado contendor níio

permaneça humilhantemente submisso á estulta ido-

latria papal. Deus seja servddo illuminal-o pura que a

sua fé se concentre na divina pessoa de Jesus, e, assim

crendo, tenha a vida eterna.

XXVIII

A terceira citação que fiz do livro histórico da

Egreja Apostólica, na comprovação do mimetismo ca-

tholico romano, acha-se nos — « Actos dos Apóstolos» —
10:25-26: — E aconteceu que, quando Pedro estava para

entrar, sahiu Cornélio a recebel-o, e, prostrando-se a seusp és,

o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo : Levanta te, que eu

também sou homem».

O Evang-elista S. Lucas aqui, portanto, registra

que S. Pedro rejeitou, repelliu e protestou contra o

acto de culto que Cornélio lhe quiz tributar.

A razão que levou S. Pedro a repellir similhante

honra e veneração está expressa por S . Lucas : — Surge,

et ego ipse homo sum. Levanta-te
}
que eu também sou homem».

Esta razão o sr. dr. Carlos de Laet não tomou em
consideração : é do Apostolo S. Pedro e está registrada

por inspiração divina no livro histórico do medico e

Evang-elista S . Lucas ! . . .

O padre Glaire e o bispo de Coimbra não tiveram
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coragem de formular uma « nota explicativa» para este

passo da Escriptura. O mesmo significativo silencio

guardou prudentemente o padre Antonio Pereira de Fi-

gueiredo. Mas o sr. dr. Carles de Laet não sentiu diffi-

culdade alguma para fazer este original commento :

«Aqui, agora
;
não se deve entender que Cornélio

fosse idolatra, e que realmente desejasse adorar a

S. Fedro no sentido de prestar-lhe culto supremo ;

mas permanece a explicação da humildade do prin-

cipe dos apóstolos, tão manifesta durante a sua vida

e até no seu género de supplicio. Ao primeiro dos

discipulos de Jesus, bem não pareceu que diante de

si se prostrasse aquelle official romano, egualmente

distincto por sua posição social e pela sua piedade.

Quantas vezes, postos em presença de um homem ve-

nerável pela virtude e pelo saber, nos veda elle que

lhe tributemos provas de acatamento ! E quão illogico

fôra deduzir que, por não consentil-as, elle não as me-

rece !»

Portanto, para o sr. dr. Carlos de Laet, a razão of-

ferecidapor S.Pedro— não foi sinccral Conseguintemente,

para s. s. o primeiro Papa não foi infalliveh Tendo de

pronunciar-se sobre um acto de culto, que um servo de

Deus lhe tributara, por uma falsa modéstia, por um rasgo

de humildade convencional, em vez de confessar a ver

dade, descoberta pelo eximio exegeta o exmo. sr. dr.

Carlos de Laet, a encobriu com esta razão indigna de

consideração : — Levanta- te que eu também sou homem !

Na passagem que refere que o povo de Lystra

quiz prestar culto a S. Paulo e Barnabé, o sr. dr.

Carlos de Laet também não ligou importância ás rabões

oferecidas por aquelles servos do Senhor e que os fizeram ener-

gicamente repellir aquelle acto de culto. S. s. porém,

acceitou a explicação sediça dos commentadores roma-

nistas, dizendo que aquelle acto de adoração, era gen-

tílico.
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Nesta citação do acto de Cornélio s. s. ficou im-

possibilitado de lançar mão do mesmo sophisma,

porque Cornélio era um servo de Deus, cuja piedade e

caridade chegaram até ao Céu.

A tal homem, assim assistido da graça celeste, não

poude o sr . doutor attribuir um acto de culto idolatra,

nem mesmo a pratica de um culto indevido, em que con-

fundisse a honra que deveria dar a S . Pedro com
aquella que deveria dar a Deus.

Mas. . era preciso responder-me, es. s. , revestido

de coragem, atreveu-se a explicar o que o padre Glaire,

o bispo de Coimbra e o padre Antonio Pereira de Fi-

gueiredo, nas Biblias e Novos Testamentos, que tra-

duziram, com approvação do Papa, não tiveram co-

ragem de fazer.

S . Pedro não acceitou o acto de culto por humil-

dade !

í'_is o commentario laetico !

Os protestantes, porém, preferem a explicação of-

ferecida pelo Apostolo S. Fedro, divinamente inspirada

e registrada por S. Lucas, e approvada também pelo

Papa I io IX ou pela EgrejaCatholica Romana :

—

Surge,

et ego ipse homo sum !

Mas, sr. doutor, si S. Pedro, que s. s. suppõe

ter sido o primeiro Papa, por uma sancta «humil-

dade» não quiz receber aquella homenagem de ( orne-

lio, porque hoje os pretensos «successores» de S. Pedro

hão de exigir aquella mesma homenagem de todos os

christãos ? Si outrora S. Pedro não quiz acceitar aquelle

acto de culto de um centurião que ainda não pertencia

á Egreja Visível, ainda não era membro professo

e baptizado da Egreja Christã, que era, portanto,

de facto, um gentio, porque, hoje, o Papa permitte

que os reis christãos, de joelhos
;
lhes beijem os pés ?

Si, outr'ora, S. Pedro não consentiu que um pagão

se encurvasse em sua presença, porque — ego ipse ho-
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mo Sum - como explicar a attitude do Papa, logo após
a sua eleição, em permittir que seus ex-colleg-as de car-

dinalato, de joelhos, lhe prestem honras que outr'ora

o Trincipe dos Apóstolos não acceitou de um g-entio ?

A humildade é uma virtude recommendada no
Evang-elho. Pisse Jesus : - ^Aprendei de mim que sou

manso e humilde de coração.

Porque, pois, os papas não imitam, não põem em
pratica a humildade de S Pedro ?

Tudo quanto está escripto na Palavra de Deus
para nosso ensino está escripto, disse o Apostolo S. João.

Porque, pois, os papas não acceitam este ensino do

Apostolo S. Pedro, de quem dizem ser successores ?

Ah ! não foi sem muita reflexão que os commen-
tadores romanistas silenciaram explicações sobre o re-

ferido facto. K' que elle, de modo intuitivo, não só

condemna o culto dos sanctos, mas evidencia o abysmo
de iniquidade idolatrica, quão maldicta, que separa

o Apostolo S. Pedro dos modernos anti-christos — os

papas !

Na verdade, não ha maior mentira que a preten-

dida successão de S. Pedro !

O Papa nunca foi successor de S. Pedro !

Com o intuito máu de sophismar, o sr. dr. Carlos

de Laet acerescentou á sua orig-inalissima exeg*ese as

seg-uintes palavras :

«Não esqueçamos, aliás, que esse mesmo S. Pedro»

que não permittiu se prostrasse Cornélio, absolutamente

não condemnou a Simão, quando este lhe pediu in-

tercedesse por elle perante o Senhor (Act. VII : 24);

promettendo que. mesmo depois de morto, se interes-

saria pelos fieis : « e terei cuidado que, ainda depois

do meu fallecimento, possaes vós ter repetidas vezes

memoria destas cousas.» (II S. Pedro, 1:15.)

Para que bem evidenciada fique a lealdade do po-

lemista ultramontano, transcreverei, primeiramente, a
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citação dos Actos dos Apóstolos, capitulo 8?, versiculos

18 a 24 :

E quando Simão viu que se dava o Espirito Saneio por

meio da imposição das mãos dos Apóstolos lhes ofereceu di-

nheiro
t

dizendo : Dae-me também a mim este poder, que qual-

quer a quem eu impuser as mãos receba o Espirito Sancto.

Mas Pedro lhe disse : o teu dinheiro pereça comtigo : ama

ve% que tu te persuadiste que o dom de Deus se podia adqui-

rir com dinheiro. Tu não tens parte nem sorte alguma que

bretender neste ministério : porque o teu coração não ê recto

diante de Deus. Fa%e, pois, penitencia desta tua maldade : e

roga a T)eus, que si é possível, te seja perdoado este pensa-

mento do teu coração. Porque eu vejo que tu estás num fel de

amargura e preso nos laços da iniquidade.

E
)
respondendo Simão, disse : —%pgae vós por mim ao

Senhor para que não venha sobre mim nenhuma cousa das

que haveis dito.

Ora muito bem, sr. doutor : si, pelo facto de Si-

mão rog-ar a Pedro para que orasse a Deus por elle,

s. s. pôde, de boa fé concluir que se deve prestar

culto a S. Pedro e aos demais sanctos, segue-se que

os cliristãos devem ser adorados uns pelos outros, por-

que os christãos devem orar a Deus por seus irmãos.

K que mais ? Entào os apóstolos prestaram culto de

dulia aos christãos, pois o Apostolo Paulo disse :

%ogo-vos, pois, irmãos, por Nosso Senhor Jesus Christo

e pelo amor do Espirito Sancto, que me ajudeis com as vossas

orações a Deus por mim. Novo Testamenfo
}
approvado pelo

Papa Pio IX. %pm. 15:30.

E outra vez : — Sobre tudo ajudando-nos vós, oran-

do por nós... II Corinthios, 1:1 1.

A ser verdadeira a interpretação do sr. dr. Laet,

s. s. se está recommendando á minha devoção, pois s.

s. já tem rezado por mim, intercedido por mim, em
seus artig-os.

E s. s. deve prostrar-se diante de mim, porque eu
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também tenho rogado a Deus para que s. s. se con-

verta da maldicta idolatria papal !

Infelizmente já tenho sentido a mesma revolta

que experimentou o Apostolo S. Pedro, porque, em
diversos logares, catholicos romanos têm querido bei-

jar-me ás mãos, quando desço do púlpito, depois de

prégar o Evangelho.

Os papas, porém, nem repetem as palavras de

Pedro e nem imitam o seu proceder, repellindo o culto

de um Cornélio ou o acto sacrílego de um Simão.

Mas, muito pelo contrario ! acceitam e exigem que

os reis e cardeaes, de joelhos, lhes beijem os pés, e

além disso, tudo rimem por dinheiro !

Oh ! é um peccado o compadre casar-se com a

sua boa comadre !

Oh !.... mas.... pagando bem ! o Papa en»âa

de Roma a necessária e absolvente «dispensa»!...

Em Roma, na Egreja Papal, não ha peccado, por

mais diabólico que seja, que se não absolva com di-

nheiro !... Nos diversos livros de Taxas a Penitencia-

rias da Egreja Romana, ha dispensas para todos os

CRIMES, POR MAIS HORROROSOS E INFAMES QUE SEJAM !

Vide Tax litttrarum aposl. efe. Rom 1479, Tax. Cone.

et PenitenHarta Rom. JBarth Goldemlek, 1480, Tax Pe-

nitentiaria, 14S0, 1510. Vide Taxas de João XXII.—Sum-

marium Litttrarum de Leão X\ publicado no final da obra

do ex- sacerdote romanista Sanctis — A Confissão.

Aquilio de que a Egreja Romana faz mais ques-

tão, sr. doutor, é de dinheiro !

Tetzel, o vendedor de Bulias, em nome do Papa

Leão X, dizia : — «Comprem ! comprem ! porque ao

som de cada moeda que cahe no meu cofre, sahe uma
alma do Purgatório \» Historia Universal de Cesar

Cantu, vol. XIII, pagina 369.

Xão resta duvida, hoje, na Egreja Romana, o ver-

dadeiro REDEMPTOR É O DEUS OURO !
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S. Pedro, porém, disse a Simão, como eu dig*o

ao papado :

—

O teu dinheiro seja comtigo para a perdição,

pois que tu te persuadiste que o dom de Deus se alcança com

dinheiro !

Finalisando o seu celebre commentario, fez o sr.

dr. Carlos de Laet a seguinte citação da Epistola de

S. Pedro : — E terei cuidado que, ainda depois do meu fal-

lecimento, possaes vós ter repetidas vexes memoria destas

cousas. II Epistola

Ag-ora, sr dr. Laet, escute a resposta que se acha

á nota (c) da Biblia do padre Antonio Pereira de Fi-

gueiredo : Biblia approvada pela sua Egreja :

«Alg-uns theolog-os a quem seguiu o padre Ame-
lote, quizeram provar d'aqui contra os protestantes o

dog-ma da Intercessão dos Sanctos, crendo que o que

S. Pedro queria dizer era, que depois de estar na pre-

sença de Deus, interporia elle as suas rog-ativas, para

os fieis se lembrarem com frequência da doutrina que

lhes dera em vida. Mas, os que são mais cândidos

reconhecem que querer provar deste log-ar a doutrina

catholica da Intercessão dos Sanctos, é «querer expol-a

ao riso e ludibrio dos nossos adversários.» Porque a

mente do Apostolo é sig-nificar que, ainda em vida,

daria elle ordem, a que ainda depois da sua morte, pu-

dessem os fieis trazer muitas vezes a memoria os seus

documentos, por meio da licção das mesmas cartas,

que lhes deixara, e que elle ordenaria que se lessem

na Egreja. Assim o expõe Caetano, Estio e Goi,-

deau. Sobre o que se consulte Arnault na defensa

do Novo Testamento de Mons contra o padre Malbourg-.

Passag-em VIII, pag\ 601 e seg-g\ Pereira.» Biblia

Sagrada, vol. VII, pag\ 389.

Não pretendo ir além do padre Pereira. Peço
porém, ao sr. dr. Carlos de Laet que tenha dó de

sua Sancta Madre Egreja, não expondo as suas dou-

trinas ao riso e ludibrio do respeitável publico ! E caso não
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queira obedecer ao padre Perâra, nem ter commise-

ração de sua Egreja, tenha ao menos dó de si pró-

prio !

XXIX

Já evidenciei os sophismas exeg-eticos do sr. dr.

Carlos de Laet, os quaes têm exposto «ao riso e lu-

dibrio» dos leitores as doutrinas da Egreja Romana,

scg-undo o modo sensato de pensar do illustre padre

Antonio Pereira de Fig-ueiredo.

O sr. doutor pertence, porém, a «classe dos mais

teimosos». E, conseg-uintemente, tudo fará para não

se dar «por vencido,» ainda que a afamada e ultra-

montana «bexig-a cheia de vento» já tenha sido furada

pela atrevida heresia protestante !

Teimar s. s. em seus sophismas é que é tempo

perdido. Deus me dará paciência para ir paulatina e

publicamente desmanchando os seus jesuiticos ardis,

como, ag-ora, mais uma vez, passo a fazer.

Disse s. s.: — «Outrosim, cumpre ter em vista que,

por humildade aprendida como O QUE lavava os pés

aos discipulos, alguns destes recusaram manifestações

de veneração, tanto isto não estabelece doutrina, quan-

do em opoosto sentido temos outras licções da Es

criptura. Assim é que Elias propheta permittiu que

diante delle se humilhasse o sancto homem Abdias,

mordomo de El-Rei Achab : E quando ^Abdias estava

em caminho, Elias se encontrou com elle; e Abdias tendo-o co-

nhecido, se prostrou com o rosto em terra e disse: E's tu Elias,

meu senhor? E elle respondeu : Sou eu. Fae, etc. ( j Reis,

XVIII. 6 e 7 ) O mesmo propheta deixou que um Ca-

pitão, enviado de Ochosias, se puzesse de joelhos para

supplicar-lhe o isentasse da morte pelo fog-o, que já

tinha abrazado outros dous officiaes (4 Reis, I, 13). E,

da mesma sorte, Abraham e Tyot se prostraram diante
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dos Anjos que lhes appareceram, sem que estas ce-

lestiaes creaturas rejeitassem o culto que lhes rendiam

os patriarchas. (Gen. XVIII, v. 2 e XIX, v. 1).»

.Depois destas citações, mais uma vez se apropriam

ao sr. dr. Carlos de L,aet as seg-uintes palavras de

Jesus : — Ermes não sabendo as Escripturas !

Sr. doutor, as duas primeiras passag-ens e a ulti-

ma, por s. s. referidas, nada mais revelam que o cos*

tume oriental de saudar as pessoas de elevada posição

social ou familiar !

Si s. s. lesse mais amiudamente as Sagradas Let-

tras, não commetteria similhante erro : — confundir

uma simples saudação com o culto de dulia !

Eu já estou cançado de recommendar ao dr. Car-

los de Laet — de não fazer citações de ouvido, ou sob

a sug-g-estão de qualquer padreco.

Leia, medite, examine bem a passag-em da Sa-

grada Escriptura para, depois, a referir. Mas, assim,

precipitada e levianamente, não lhe fica bem !

Quer s. s. prova do disparate em que cahiu ?

Eil-as :

1? Génesis cap. 37 e versículos 7 e S : — Tarecia-me

que nós atávamos no campo feixes de trigo : e que o meu

feixe como que se erguia, e estava direito, e que os vossos

feixes que estavam em roda, adoravam o meu feixe.

Responderam seus irmãos, {a José): — Acaso virás ser

nosso Rei ? ou nós seremos sujeitos ao teu domínio ?

Ag-ora, sr. doutor, veja como esta prophecia se

cumpriu.

Génesis cap. 42 e versículo 6 : — E José era o príncipe

da terra do Egypto, e, conforme o seu mandado, se vendia o

trigo aos povos. E como o adorassem seus irmãos e elle os

tivesse conhecido...

Será que os filhos de Jacob cahiram no peccado

de idolatria, adorando a José ?

Não !
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Explica o padre Pereira de Pig-ueiredo o acto dos

irmãos de José, dizendo : — E como adorassem seus ir-

mãos, etc. Isto é, tendo-se prostado em terra diante

delle : que são os termos por que noutras occasiões

tenho vertido o verbo adorar, faliando de creaturas. E
com isto se cumpriu a prophecia ou sonho de José.»

Pereira.

Portanto, o acto dos irmãos de José, em se pros-

trarem com o rosto em terra, não foi acto de culto,

mas uma respeitosa saudação.

Outra prova :

2? Levantando, porém Jacob os seus olhos, viu vir Esaú

c com elle quatrocentos homens... E elle mesmo adeantando-u

o adorou sete vexes, prostrando por terra, até chegar a seu

timão. Génesis. 32:/-?.

Ora, crerá o sr. dr. Carlos de Laet que Jacob,

o fiel servo de Deus, prestasse culto a seu irmão car-

nal, que levianamente lhe vendera o direito de primo-

genitura, pelo qual repudiava o privileg-io de ser pro-

genitor do Messias, a maior esperança do coração

relig-ioso do verdadeiro israelita ?

3? Ainda refere a Vulg-ata : — Cumque tulisset eos

Joseph de grémio patris, adoravit pronus in terram, E
havendo os José tirado dos braços do pae, se inclinou profun-

damente por terra. Génesis, 48:11

O mesmo refere a Vulg-ata com referencia ao pro-

cedimento de Areuna deante de David :

E como lAreuna levantasse os olhos, viu que vinham

para elle o Rei e os seus servos : e adeantando se o adorou

prostrando o rosto em terra. II Livro dos lieis, 24:20-21.

4.° Ainda o mesmo fez o propheta Nathan deante

do Rei David : — E avisaram ao Rei dizendo : Eis ahi

está o propheta Nathan. E tendo entrado á presença do Rei,

e tendo-o adorado, prostrando se em terra. .

.

Por ventura o propheta Nathan rendeu culto, ado-

ração a David ? Não, sr. Doutor ! Eis aqui a nota ex-
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plicativa desse acto do servo de Deus : « E adorou o

Rei. O termo adorar neste e noutros logares similhantes

não denota outra cousa mais do que o acto ex-

terior DE INCLINAÇÃO, GENUFLEXÃO, OU PROSTRAÇÃO,

com que o vassallo protestava o seu profundo respeito,

ao Rei. — Pereira.;) Biblia Sagrada, approvada pela

Egreja Romana. Vol. II pag. 351. III Liv. de Reis,

capitulo primeiro, versiculo 23.

Fica, portanto, mais que provado que o sr. dr.

Carlos de Laet, muito celebre defensor da Egreja Ro-
mana, ainda não sabe LER a Escriptura Sagrada e, por

isso, não sabe descriminar os actos de adoração, que

o israelita realizava a Deus, dos actos de saudação, actos

de cortezia e respeito praticados para com as pessoas

queridas e de elevada posição social !

E' caso de dizer-se : — pobre Egreja Romana !

que advogados ousam defender a tua maldicta ido-

latria !

Mas ... eu não sei si devo attribuir taes cin-

cadas do sr. dr. Carlos de Laet á ignorância, ou

si ao seu vaidoso empenho de se não dar por ven-

cido ! ..

Seja como for, tal proceder não lhe fica bem : ou

estude melhor a Escriptura, ou seja mais sincero !

Quanto á passagem que refere o procedimento de

Abrahão, o caso é muitissimo differente.

Eis a citação :

E outra ve% appareceu o Senhor (Deus) a Abrahão, no

valle de Mambre, quando tile estava assentado à porta de sua

tenda no maior calor do dia. E tendo Abrahão levantado

os olhos, appareceram tres homens que estavam em pê

juncto a elle. Tanto que elle os vio, correu da porta da

tenda a recebel-os ; e prostrado em terra os adorou, e disse :

Senhor, si eu achei graça diante dos teus olhos , não pre-

tiras a teu servo.

Agora, sr. drM escute lá a «nota explicativa» do
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sua Egreja Romana, e que s. s. tem obrigação de, ao

menos, respeitar :
— « Appareccram tres homens, etc. San-

, cto Ambrósio no livro Ide Abrahão. cap. 5, creu que

estes tres homens representavam as tres divinas pes-

soas da Trindade Beatissima. A maior parte dos ou-

tros padres disseram que debaixo da fig-ura destes tres

homens se occttltavam dous anjos, e um terceiro, que

era o Filho de Deus.

Assim, ?. Justino, S. Irineu, Tertuliano, Sancto

Hilário, S. Gregorio Xazianzeno, Theodoreto, e outros.

E este sentimento parece ter adoptado a Egreja no Of-

ficio Divino, quando deste caso diz : Tresvidit, et unum

adorai-;!. Abrahão viu tres e adorou um : palavras que

se não acham na Escriptura, mas que foram tiradas de

Sancto .A gostinho no Liv. II contra Máximo, cap. 16.

— Pereira.»

Eisahi, sr. doutor, s. s. nem presta siquer atten-

ção ás «notas» de sua Biblia !

S. s. não quer, ao menos, respeitar os dizeres do

Officio Divino de sua Egreja !

Que cousa ! Que proceder rebelde !

Xão se esqueça mais, sr. doutor, que Abrahão

não adorou os anjos ! Elie. . . Tres vidit et unum ado-

ravit. Elie viu tres mas adorou um. Este era o Senhor,

isto é, Jehovah, Deus I

S. s., portanto, — mais uma vez — trucou de

falso

!

E como é feio este seu proceder !

Não resta, pois a menor duvida que, á luz das Sa-

gradas Escripturas, não ha um único facto que aucto-

rise prestar-se culto aos sanctos.

Si, á luz da Escriptura, o culto dos sanctos e dos

anjos é uma idolatria, á luz da Historia é um plagio,

um mimetismo do mundo pagão.

Isto passarei a provar.
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Cabalmente demonstrei ao sr. dr. Carlos de Laet

que, á luz dos textos bíblicos, da philologia e da pratica

romanista, não procedia a distincção de cultos que a

Egreja Romana faz em sua theologia, a saber, o culto

de latria, tributado a Deus ; o de hyperdulia, consagra-

do á Virgem Maria ; e o de dulia, concedido aos an-

jos e sanctos.

Essa demonstração foi feita á luz da etymologia

dos termos biblicos, e foi comprovada com as irrefu-

táveis opiniões de auctoridades catholicas romanas.

O sr. doutor não podia deixar de render-se á ver

dade... Mas, era preciso não deixar de responder ao

atrevido protestante ! K, por isso, s. s. escrereu :

«Diz o sr. pastor Alvaro Reis que tal distincção entre

cultos não procede nem perante as Escripturas, nem
perante a philologia, nem pela pratica dos catholicos

.

Ora, vejamos porque.

Porque (arrazoa o sr. pastor) latria algumas vezes

se emprega em textos da Biblia na accepção de cerimo-

nia, rito; e porque dulia também occorre no sentido

de servir a Deus.

Quid inde ? A verdade é que latria e dulia etymo-

logicamente são synonymos
;
ninguém o contesta

;

mas deixaram de o ser pela necessidade de se descrimi-

narem duas diversas noções — o culto devido ao Cre-

ador e o que convém tributar ás creaturas sanctas e ve-

neráveis. Tal distincção acha-se perfeitamente expli-

cada naquelle trecho de Sancto Agostinho, Contra

Faustum, L. XX, cap. 21 : «Colimus martyres eo culto

delectionis et societatis quo et in hac vita coluntur

sancti Dei homines . . . atvero illo cultu qui graece la-

tria dicitur. . . cum sit quaedem proprie divinitati de-

bita servitus, nec colimus, nec colendum docemus, nisi

unum Deum,» Isto ç ; «Veneramos os martyres com
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aquelle culto de affeição e de sociedade com o qual

também nesta vida são venerados os sanctos de Deus
;

porém, com aquelle culto que em grego se chama latria,

e que é uma certa servidão propriamente devida á

Divindade, nem veneramos, nem ensinamos que seja

venerado sinão somente a Deus.»

Pouco importa sr. doutor, que latria venha àelatris,

escravo, serva ; e que dulia se derive de douhs, que

significa o mesmo : — servo, escravo. Synonymos ao

principio, os dous vocábulos differenciaram-se depois,

assumindo especial significação.

Oitid inde ? A verdade é sr. dr. Carlos de Laet que

latria e dulia são etymologicamente synonymos, e,

consegnintemente, expressam o mesmo acto de culto
;

a verdade é que, portanto, á luz dos textos sagrados

não ha a distincção de cultos que a Egreja Romana,

depois, estabeleceu ; a verdade, portanto, é que a dis-

tincção dos cultos de dulia
y

hyperdulia e latria é rela-

tivamente moderna, é innovação da Egreja Romana e

é um mimetismo da Egreja Pagã, onde havia a dis-

tincção de cultos aos deuses maiores e aos deuses menores.

Disse muito bem o sr. doutor, « synonymos ao

principio (ào Christianismo), os dous vocábulos diffe-

renciaram-se depois, (no Romanismo) assumindo espe-

cial significação.»

E como essa significação absolutamente não pro-

cede da philosophia do plano de Salvação offerecido

pelo Christianismo, como é evidentíssimo de toda a

Escriptura Sagrada, segne-se que a sua origem é in-

contestavelmente pagã : não passa de um mimetismo

do mundo gentílico.

Disse ainda o sr. doutor :

«A immobilidade das accepções é facto que em
nenhum idioma se observa, e muito é de notara influ-

encia que sobre o grego e o latim exerce o advento do

Christianismo, Portador de infinito numero de ideias
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I de factos novos, elle também houve de influir na lin-

guagem, creando novos sentidos para vocábulos que

até então designavam outras cousas. Assim foi que, no

grego a palavra baptismos, cujo significado era immersão,

tinctura, passou a designar o Sacramento a que damos

aquelle nome
;
euaggslion, que era a boa nova ou as alei-

çaras dadas ao núncio de uma boa nova, ficou sendo o

Evangelho] cucharistia, que no grego clássico correspon-

de a reconhecimento, acção de graças, adquiriu a signifi-

cação que ora lhe damos, nós os christãos. No latim o

mesmo : rosarium não mais ficou sendo uma coroa de

rosas, mas de contas, para contar Padre- Nossos e Ave-

Marias; sermo, discurso, especialisou se como discurso

religioso, e deu o nosso sermão ; conventus, de uma as-

sembleia qualquer, passou a indicar um assembleia de

monges ou monjas. Leia o sr. pastor, nas suas horas

vagas, o que escreveu Goelzer sobre a latinidade de

S. Jeronymo, e reconhecrá quammanha transformação

operou o Christianismo no léxico romano . »

Sim, senhor, é verdade que o Christianismo trouxe

factos e idéias novas . Mas para expressal-os encontrou

a riquissima lingua clássica — o grego. K, por isso,

não precisou crear novos termos nem mesmo dar-lhes

outra significação, mas os empregou, dando-lhes uma
significação pura, sancta, sem as mesclas vilipendiosas

do paganismo idolatra.

As citações acima feitas pelo sr. doutor são as

comprovações do que venho de firmar. Dessas citações

peço licença para retirar as palavras : conventum e rosa-

rium, que não pertencem ao Christianismo.

Conventus, porque em parte alguma da Escriptura

Sagrada ha a menor referencia elogiosa á vida mo-
nástica.

O convento, o Romanismo foi buscal-o no mundo
pagão

.

Muito antes de Christo nascer, os idolatras de
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tica : possuiam muitos conventos. Ainda hoje o Paga-

nismo os mantém no Thibet, na índia e no Japão.

Na Scandinavia, as sacerdotisas de Freya, faziam

Voto de virgindade perpetua, e nada mais eram que

monjas (Maixet, Tomo I pag. 141.)

Em Athenas, existiam virgens consagradas ao ser-

viço religioso por voto especial.

Em Roma, a Virgem Immaculada — Vesta — tam-

bém tinhaas sacerdotisas que faziam voto de virg-indade

perpetua. A quebra desse voto era punida com a morte.

Foi o que aconteceu a Sylvia, seduzida por Marte, que

lhe promettera «filhos divinos» . (V. Duruy. Historia

de Roma. Vol I. pag. 40.)

Até no Perú, durante o famoso Império dos Incas,

prevalecia costume idêntico, com as sanefas virgens do

Peru. Irescott, referindo -se a estas monjas, diz :
—

«Outra singular analogia com as instituições catholicas

romanas podemos ver nas Virgens do Sol, conhecidas

pelo nome de eleitasaram donzellas dedicadas ao serviço

das deidades, asquaes, desde a infância, se separavam

de suas familias e se introduziam em conventos, onde

eram collocadas sob os cuidados de velhas matronas,

chamadas — mamáconas . Era seu dever guardar o fogo

sagrado na festa Raymi. Ao entrar para o convento, as

recolhidas eram obrigadas a uma rigorosa clausura,

chegando a ser privadas de toda e qualquer communi-

cação, mesmo com as pessoas de sua familia. A des-

graçada que fosse surprehendida na inobservância

dessa disciplina, segundo a lei dos Incas, deveria ser

queimada viva.»

«E' maravilhoso, diz ainda Prescott, a intima si-

milhança que existe entre as instituições do indio ame-

ricano, do antigo povo romano e do moderno Roma-
nismo.» (Prescott, El Peru, tom. I, pag. 103, cit. em
Hislop, La dos Babylonias, pag. 369-370).



— 24? —

Sobre a palavra SCamácona, a abbadessa, ou reveren-

da madre dos antigos conventos do Império dos Incas,

diz Gieseler : — «Mamácona «mãe sacerdotisa», é quasi

hebreu puro, derivando-se de <Am, mãe e de Cohn, sa-

cerdote. A palavra hespanhola mama, a mesma que a

do Peru, não è mais que o vocábulo hebreu reduplicado.

E' uma coincidência admirável que o titulo usual de

uma abbadessa seja reverenda madre. A palavra ingleza

num e a allemã nonne, que significam monja, são de ori-

gem chaldaica. Nino ou ninus, «o filho», é em chaldeu,

ora, nin e ora non. O feminino, porém, de non é nonna,

«filha», que é justamente o nome canónico papista para

monja ; e nonnus, era do mesmo modo, nos primitivos

tempos, o nome com que, no oriente, se designavam os

monjes.» Hisi<op pag\ 369 . Gieseler. Vol. II, pagina

14. Nota.

Estas comprovações de mimetismo catholico tam-

bém ás encontrámos no Bouddhismo e no Brahma-

nismo.

O grande orientalista Max-Muller reconheceu que

a vida ascética dos bouddhistas e brahmanes tinha uma
extraordinária similhança com a dos eremitas christãos

do quarto século. Este sábio, porém, notou que o retiro

dos indianos era mais religiosamente puro, quer sob o

ponto de vista material, quer sob o ponto de vista

moral.

Diz elle : — «Ce qui fait pour nous l'intérét de

cette vie de la forêt, c'est surtout qu'elle nous fait

connaitre une conception nouvelle de la vie de 1'hom-

me sur la terre. Elle offre, sans doute, quelques points

de ressemblance avec la vie des ermites chrétiens du

quatriéme siecle, sauf que la retraite indienne est tra-

versée d'un air plus pur, au sens moral comme au sens

matériel du mot, que les cavernes et les retraites des

sages chrétiens. Jusqu'a quel point 1'idée de se retirer

du monde et de vivre au desert a pu être suggerée aux
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chrétiens par les pélérins bouddhistes, eux-mémes hé-

ritiers directes des Vanaprasthas brahmaniques; sic'est

indépendamment que se sont formées em même tem-

ps, dans le bouddhisme et dans 1'Eglise catholique ro-

maine, ces coutumes et ces cerémonies qui offrent une

ressemblance si extraordinaire des deux parts
(
je ne

citerai que la tonsure, le rosaire, les cloitres, les cou-

vents de femmes, le célibat des prêtres, la confession

publique, il est vrai, chez les bouddhistes), — ce sont

tions auxquelles il n'est pas encore possible de répon-

lá des quesdre d'une façon satisfaisante. » Origine de

la Religion, pags. 315 e 316,

E' digno de attenção o escrúpulo do grande orien-

talista em não affirmar si o ritualismo disciplinar do

Bouddhismo é ou não anterior ao quarto século da éra

christã. Este escrúpulo deve envergonhar os nossos

sábios que muito desembaraçadamente affirmam que o

Christianismo é um plagio do Bouddhismo !...

Entretanto, a archeologia da Assyria evidencia

a verdade destas palavias do propheta Jeremias: —
Na mão do Senhor é Babylonia um copo de ouro que em-

briaga toda aterra, Jeremias, jny.

Por isso affirma Hislopp : « Póde-se provar que

a idolatria de toda a terra é uma
;
que o idioma sa-

grado de todas as nações é radicalmente chaldeu
;

que os grandes deuses de cada paiz e clima são chama-

dos por nomes babylonicos
;

e, finalmente, que todos

os paganismos da raça humana não são mais que

uma perversa e intencionada corrupção, porém, muito

instructiva, ao mesmo tempo, do primitivo Evangelho,

annunciado pela primeira vez no Eden, e transmittido,

mais tarde, por Noé a toda a humanidade. O systema

(paganisado), em estado de incubação, primeiramente

em Babylonia, transportado desde alli até aos confins

da terra, se ha modificado e desinvolvido em vários

séculos e paizes.
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Na actualidade, unicamente na Roma Papal é qúè ò

systema babylonico se pôde encontrar quasi puro e inteiro,

Hislop — La dos Babylonias pag. 371.

Ainda appello para Ouinet :

« On reste d'ailleurs eonfondu en voyant comment,

á travers toutes les différences de temps et de lieu, la

même empreint spirituelle a produit, dans les catholi-

cisme du moyen âge et dans le bouddhisme de la haute

Asie des institutions, des moeurs, des singularités, si

parfaitement semblables qu'on croirat l'Orient et 1'-

Occident plagiers l'un de 1'autre. Dans les legendes

des bouddhistes de Ceylan, comme dans les chroniques

des monastéres de Citeaux et de Saint-Gall ce ne sont

que fondations de couvents d'hommes ou de femmes,

missions chez les peuples étrangers, pélérinages, bé •

nédictions de reliques, indulgences, prédications, con-

ciles oecumeniques pour combattre les schismes, extir-

per rhérésie, maintenir, l'orthodoxie.» Le Génie des

Réligions pags. 215-2 6.

O padre Huc, nas suas Memorias de uma viagem

á Tartaria, Thibet e China
;
asseverra :

« A cruz, a mitra, a dalmatica, o fluvial ou capa

de asperges, que o Gram-Lama ( summo sacerdote ou

papa) veste quando de viagem ou durante a celebra-

ção de qualquer cerimonia fora do templo ; o serviço

de córos duplos ; a psalmodia ; os exorcismos ; o

thuribulo suspenso por cinco correntes, que se pôde

abrir ou fechar a vontade : as bençams pronunciadas
;

o rosário, o celibato ; os ecclesiasticos ; o retiro espi-

ritual ; o culto aos sanctos ; os jejuns ; as procissões
;

as liturgias ; a agua benta : — em tudo isto ha ana-

logias entre os bouddhistas e nós.»

James F. Clark, em sua importante obra — Ten

Great Réligions, á pag. 142 diz :

« Monges bouddhistas tomavam então (200 annos

A. C. ) como agora, os mesmos votos do celibato, po-
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breza e obediência, que tomam os membros de todas

as ordens romanistas... Elles raspavam a cabeça, ves-

tiam a capa de frade, amarrada á cinta com uma corda

e mendigavam de casa em casa, levando comsigo uma
tigela de madeira para receber arroz cozido. Os velhos

mosteiros da índia contêm capellas e cellas para os

monges. A estructura desses mosteiros mostra clara-

mente que osvstema monástico dos bouddhistas é muito

antigo de mais para ser cópia dos mosteiros dos

christãos.»

Foi, portanto, com razão que Mr. Prinsep, no seu

livro Thibet, Tafiaria e Mongólia, asseverou que o Roma-

nismo copiou as instituições monásticas e litúrgicas do

Bouddhismo.

Não resta duvida : os conventos, rosários etc. etc.

do Romanismo são factos que proclamam incontesta-

velmente O MIMETISMO CATHOLICO.

Mas, que a fonte inspiradora dessa idolatria se

acha em Babylonia provo, com a Biblia Romana vol.

IV. livro de Baruch, cap. VI.

Leia, sr. doutor, e verá ahi a idolatria babylonica

reproduzindo fielmente a idolatria papal !

XXXI

Demonstrei ao sr. dr. Carlos de Laet que o con-

vento é filho legitimo do Paganismo e que a Egreja Ro-

mana o tirou do Gentilismo e não da Egreja Judaica,

nem da Egreja Apostólica.

Convento é um termo que por si só proclama o mi-

metismo catholico.

S. s. citou a palavra rosariam e disse :
— «Rosa-

riam não mais ficou sendo uma coroa de rosas, mas, de

contas, para Padre-Nossos e Ave- Marias».

Pois bem, o rosário é outro facto, na Egreja Ro-

mana, que proclama seu paganismo, e comprova o

mimetismo catholico.
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Ê este facto devocional romanista merece muita át-

tenção, porque talvez eu não commetta erro, asseveran-

do — que o rosário tem sido o maior factor para. matar

o sentimento religioso, entre os próprios catholicos ro-

manos .

O Romanismo jámais copiou do Paganismo disci-

plina mais funesta e diabólica do que esta — o rosário !

O rosário era usado pelos bouddhistas . Na Tarta-

ria o padre Huc não só encontrou mitras, cruzes, thu-

ribulos, capas de asperges, jejuns, procissões, o celi-

bato clerical, a agua benta, o retiro espiritual, etc,

mas encontrou a devoção do — rosário !

Esse systema romanista de rezar, passando contas,

vem de remota antiguidade e é quasi universal no mun-

do pagão.

Os brahmanes do Indostão usam-no constante-

mente. Os livros sagrados da índia, muitas vezes se re-

ferem aos—rosários. Por exemplo,uma narração da morte

de Sati, a esposa de Shiva, menciona o—rosário : — Ou-

vindo este successo, Shiva desmaiou ; logo, porém, que voltou a

si, se precipitou para as praias do rio celeste, de onde contem-

plou o corpo de sua querida Sati, envolto em vestiduras

brancas, conservando um Rosario em sua mão, e resplan-

decendo com todo o julgar. Vaivashi Turan Kknnedy pag.

332 Hislop, Las dos Babilónias, pag. 311.

Sir J. F. Davis demonstra como o rosário era usa-

do na China : — Da religião tártara dos Lamas pro-

vém o rosário de 108 contas, o qual faz parte da veste

cerimonial, que corresponde a nove gráos da classe of-

ficial

.

Consiste o rosário em um collar de pedras e coraes,

quasi do tamanho de um ovo de pomba. Este collar

desce sobre o peito e se distingue por umas contas es-

peciaes, segundo a gradação daquelle que o traz.

Ha um rosário pequeno de 18 contas, de tama-

manho inferior, com o qual os bonzos contam as suas ora-
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Os leigos na China levam ás vezes este rosário na

mão, perfumado com almíscar, e lhe dão o nome de

Heang-choo, ou seja, contas fragrantes China tom. I pag.

150. Hislop — Las dos Babylonios, pag. 311.

Não resta duvida, o rosaria é de origem pagã ! O
sr. dr. Carlos de Laet pode ver, em qualquer dicciona-

rio biblico illustrado, o retrato da imagem da deusa

Diana dos Ephesios . Pois bem, nessa imagem encon-

trará o rosário pendente do pescoço da sanefa imagem !

Na antiga Roma, as senhoras traziam o collar

(monile) que não era tão somente um enfeite, mas, se-

gundo a sua etymologia indica, era também um recor-

dador . Ora, o rosário, nos nossos dias, é também um
recordador de piedade romanista.

A maior parte dos romanistas o trazem depen-

durado ao pescoço para não se esquecerem de fazer as suas

orações. Além do rosário, ainda prendem patuás, ve-

rónicas, bentinhos, figas, etc. para tornar a lembrança

maior e mais emeaz.

Ora, além da significação do collar, em Roma, a

mesmissima significação encontramos, na Chaldéa,

para o rosário. De facto, em Chaldéo —Ro

—

pensamento ,

Schareh — director, parece indicar a verdadeira ety-

mologia de rosário. Pois que, hoje, o rosário é o meio

material de dirigir o romanista na pratica da sua de-

voção, ao elevar o pensamento para o Céu.

O rosário não somente deve lembrar ao catholico

que é seu dever orar, mas também, que deve repetir a

mesma oração muitas vezes.

Até nisto, fica evidente que o rosário é um plagio

do Paganismo ! . . .

«Pela supplica lamentosa do meu coração permitte

que seja invocado o nome glorioso de cada um dos

deuses, sessenta e cinco vezes», dizia o fervoroso

pagão babylonico

.
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«Oh ! meu Teus, sete vezes são as minhas trans-

gressões ; as minhas transgressões estão diante de

mim». Esta confissão deveria o crente pagão repetir

dez vezes.

Na Babylonia antiga, era praticada, no culto, uma
espécie de ladainha ; uma serie de curtas petições di-

rigidas a cada um dos deuses.

Por exemplo : — «Bel, oh ! Senhor supremo, esta-

belecedor da lei : — uma oração, isto é, — ora pro nobis

— «Gula, oh ! mãe progenitora da raça de cabeça negra

(dos Accadianos) ; uma oração», isto é, ora pro nobis.

— «Oh ! Nin-lil grande deusa esposa divina de prín-

cipe soberano; uma oração, isto é — ora pro no-

bis !. . . etc.

Estas ladainhas e supplicas eram repetidas du-

rante o dia e até a segunda vigilia da noite, devendo o

babylonio conservar o rosto voltado para cima. (Veja-se

Assyria, Its Priesís & People — A. H. Sayce, L. L. D.

pags. 72, 75.

Ora, si o rosário chinez tem cento e oito contas,

e que corresponde a cento e oito orações; si o babylonio

repetia orações cinco, dez e sessenta e cinco vezes ; o

romanista, com o seu rosário de qui%e mysterios, recita,

em cada mysterio—um Padre-Nosso, dez Ave-Maria e

um Gloria- Patri
;
portanto, um rosário recado, quer dizer

15 Padre-Nossos. 150 lAve-Marias e 15 Gloria-Patri, ou

um total de Cento £ oitenta oRAções .

.

Na verdade, é muita reza ! !. . .

Mas, qual o resultado desta exigência pagã do Ro-

manismo ?

Um facto, que se multiplica por tantos outros,

quantos romanistas existem no mundo, vae pôr em
evidencia o resultado pratico do rosário.

Estava eu num sitio, onde vi uma velhinha que

trazia ao pescoço um rosário de quinze mysterios. Dirigi-

meá pobre velhinha, e perguntei-lhe;—Minha senhora.
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desculpe a curiosidade minha, quantos mysterics tem
o seu—rosário ?

— Tem quinze

.

— Que significam essas contas ?

— Estas dez egnaes representam dez Avc-Marias
;

estas maiores representam Padre-Xossos e estas outras,

Gloria-Patri.

— Muito bem, queira perdoar-me a indiscripção :

a senhora reza todas as noites o seu — josario ?

— Não senhor ; rezo de vez em quando.

— Mas, si a senhora o traz ao pescoço não é para

lembrar se diariamente de rezal-o ?

— Sim, mas o meu rosário é muito grande e eu não

posso rezal-o todos os dias ;
leva muito tempo.

— Ah ! tem razão, são cento e oitenta orações. . .

deve g-astar muito tempo... Mas, a senhora quando

reza o seu rosário, recita as orações vag-arosamente ou

as pronuncia depressa ?

— Ora, eu rezo bem depressa para acabar log-o !...

— Asenhora, porém, não pensa que, assim fazendo,

desrespeita ao seu Deus ? Pois, si a senhora não deseja

que seus filhos se dirijam a si, fallando rapidamente,

mal dando tempo para balbuciar as palavras, como a

senhora assim o faz para com Deus, seu Celeste Pae ?

— «Ah!... mas si eu não fizer assim, não terei

tempo surriciente para dormir ! nas noites em que tiver

de rezar o meu rosário. Mesmo fallando depressa, eu

g-asto de joelhos mais de meia hora ! . ..

Eis ahi o fim maldicto do — rosário : fazer o ca-

tholico abandonar a pratica da oração diária E quando,

por ventura, se lembre de orar, o faz desrespeitosa-

mente, fallando com rapidez simplesmente extraordi-

nária, sem reflectir nas supplicas que dirig-e a Deus ou

aos seus sanctos

.

E o systema de fallar machinalmente e com uma

velocidade eléctrica — é g-eral !...
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Os padres, nas encommendações de corpo presente,

pronunciam as orações que lêm com tal rapidez, que

não ha pessoa alg-uma, creio eu, que possa compre-

hender o latim de cozinha que então engrolam !

Este termo popular é para o caso muito expressivo

—engrolam !

O mesmo acontece nos officios da missa e nos

demais officios fúnebres : sempre engrolam, com

rapidez maravilhosa, as rezas e leituras que fazem,

sem o menor respeito, sem a menor evidencia de

sincera piedade. Tudo é mechanico e machinalmente,

comediante !

Não admira, pois, que o povo engrole em portug-uez

—os Padre-Nossos, e as Ave- Marias do— rosário !

Ainda assim, e apezar de engroladas, as cento e

oito orações do rosário não são rezadas !

O povo romanista traz o rosário ao pescoço e,

com elle, as orações do Padre-Nosso, Ave-Maria e Glo~

ria-Tatri, mas os lábios e o coração andam vazios de

verdadeiras supplicas a Dkus !

O pescoço romanista é uma quinquilharia devocio-

nal:

—

rosários, bentinhos, patuás, verónicas, figas, etc,

mas o coração está completamente vazio do sentimento

religioso da oração !

Com os rosários, bentinhos, patuás, verónicas de prata,

ou} o e latão, e com as figas de ouro e do coral, tudo a tilin-

tintar na gargalheira... os romanistas, apezar disso, em
sua maioria absoluta, deitam-se e se levantam sem

attender ao despertador do rosário ! Deitam-se e se le-

vantam sem balbuciarem uma supplica ou um louvor

ao seu bondoso Pae Celestial !...

A maioria absoluta de nosso povo não tem o habito

de fazer oração, ainda que tenha o habito de trazer o

rosarão ao pescoço! E, nas cidades, já ha muitos catho-

licos que «têm verg-onha» do — rosário. Expulsaram

mesmo o rosário do pescoço, porque, antes, elle matára o
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sentimento religioso. O homem que não ora, verda-

deiramente não tem relig-ião !

E é este o triste facto nos domínios do — rosário : o

povo não ora ; o que quer dizer : o povo não tem re-

ligião !

Na verdade, o padre Julio Maria teve razão quando,

cm uma de suas conferencias, asseverou que o povo

brasileiro praticamente era athêu !

Sim, o povo brasileiro praticamente é incrédulo
;

praticamente tolera e apparentemente segue o Roma-
nismo mas devocionalmente não é romanista

; é, na

verdade, atheu pratico !

E quem praticamente o tornou indifTerentc, in-

crédulo e athêu — foi a Egreja Romana com as suas

exigências burlescas, fatigantemente estúpidas e ver-

dadeiramente pagãs !

Emquanto a Egreja Romana fabrica e distribue

o rosai io para ocatholico rezar cento e oitenta orAçõks,

o Evangelho de Jesus Christo ensina :

«E quando oraes não falíeis muito, como os gentios; pois

cuidam que pelo seu muito jaliar serão ouvidos. Não queiraes

portanto, parecer-vos com elles : porque vosso Pae sabe o que

vos ê necessário antes que Wo peçaes. Bibiia Sagrada Pol,

VI. Ev. de S. Ualh. 6:7.

Eis ahi, Jesus diz : — não falíeis muito.

A Egreja Romana, porém, contrariando a Jesus —
ordena : REZAE cento E OITENTA orações !

Jesus disse : — não queiraes parecer vos com os gen-

tios . »

A Egreja Romana, porém, foi buscar dos gentios,

dos pagãos e dos idolatras — o maldicto rosa rio que

matou, no povo, o sentimento da oração, o sentimento

religioso ! ! . . .

E, depois, o sr. dr. Carlos de Eaet, diga-me si não

tenho razão de clamar contra o memitismo cathouco,

a mal,diçta idolatria papal ! ?
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Roma, Roma Papal tú és a causa de nosso povo

não possuir sentimento religioso ! Tú és a causa da he-

catombe moral de nossos dias, a desgraçar a Patria

e a Republica !

Povo ! abandonae o rosário e obedecei a esta

ordem de Jesus : — Examinae as Eseripturas))

,

XXXII

Demonstrado que o convento e o rosário são provas

incontestáveis do mimetismo catholico, passarei hoje a

refutar a seguinte asserção do sr. dr. Carlos de Laet :

— ((

.

. . no grego a palavra baptismos, cuja significação

era, immersão, tintura, passou a designar o sacramento a

que damos aquelle nome . »

Para s. s., parece, que a palavra — baptismos,—no

original grego, somente possue aquelles dois signi-

ficados.

Ora, si assim fosse, como explicar o acto de sua

Egreja que, no ritual do baptismo, em vez de immer-

gir o baptizando, somente derrama agua sobre cabeça !

Para s. s., portanto, a Egreja Romana desobedece

á liturgia apostólica, porque, a ser verdadeira a sua

af&rmação, a palavra baptismo significa immersão, e,

conseguintemente, o baptizando deve ser immerso por

occasião de iniciar-se na Egreja.

Aqui temos, pois, o sr. dr. Carlos de Laet, arvo-

rado em baptista ou immersionista e accusador de sua

própria Egreja !...

Como este procedimento do sr. doutor é injusto,

corro em defesa da verdade.

A -palavra, baptismos não signifia immersão, tinctura,

tão somente, sr. doutor. E disto s. s. ficará certo, caso

queira examinar tanto os auctores clássicos da lingua

grega, como a Biblia dos Septenta, como, ainda, o

grego do Novo Testamento.
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O dr. Carson, um dos mais insignes immersionis-

tas, isto é, ministro baptista ( a Egreja que ensina

que o baptismo é por immersão ), foi leal quandc

asseverou : — * Eu tenho contra mim todos os le-

xicographos e commentadores.» Citação do dr. Sum-

mers — On TSaptisrn, pag. 55. Dr. Hodge — Esboços dc

Theologia, pag-. 576.

Conseg-uintemente, o erudicto dr. Carson afirmou

que a palavra búptismost
segundo o depoimento dos le-

xicogTaphos e commentadores, não significa somente

immersão. De facto, segnndo os diccionarios da lingna

grega, o verbo baptizar significa : lavar, molhar, lim-

par, banhar
;
tingir, mergulhando o objecto : e tingir,

borrifando a tincta sobre o objecto
;
aspergir, orvalhar,

etc

.

Na comprovação desta verdade, o dr. Summers,

cita os seguintes lexicographos : Hesvchius, Gases,

Schreveliu>, Scapula, Ursinus, Groves e outros.

Pussuo o Diceionario de Groves, e. á palavra ba-

pto, dá elle os seguintes significados : — mergulhar,

afuniar, immergir, lavar, molhar, humedecer, asper-

gir ; molhar, embebendo ou ensopando ; imbuir,

tingir, manchar e colorir.

Na mesma pagina, encontra-se a palavra eaptizo,

e além dos significados acima, dá os seguintes : lim-

par, humilhar, purificar, baptizar, deprimir, submergir

ou abysmar.

Ainda, na mesma pagina, estão as palavras bap-

tisma e baptismos, significando : lavagem, ablução,

purificação, baptismo, a doutrina christã, profunda

tristeza, immersão em agua, purificação cerimonial —
Groyfs — Gruk and English Dicíionary, pag. 110. Edit.

de 1844

.

O dr. Summers cita esta phrase de Homero — eba-

píeto d aimali Umne prophurco — cahiu morto e o lago

ficou tincto ou manchado de purpúreo sangne.
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Diz ainda odr. Summeres que Aristophanes (Hipp.

lib. I.) falia de um comediante que pintou ou manchou

(baptomenos) o seu rosto com tintas.

Aristóteles (de Anin) refere-se a uma certa subs-

tancia que, sendo esfregada ou comprimida, mancha,

baptei, a mão. (On Baptism pags. 220-221.)

Não resta, pois, a menor duvida, sr. dr. Carlos de

Laet, as palavras baptizar e baptismo não significam,

no grego clássico, somente immersão e tinctura.

Eu poderia citar muitas passagens do Velho e

Novo Testamentos para comprovar o que acima ficou

dicto. Visto, porém, tratar-se de um rito do Christia-

nismo, a suprema auctoridade é a Sagrada Escriptura.

Trarei, entretanto, o testemunho, entre muitas outras,

de duas citações incontestáveis : 1? Em Daniel (tradu-

cção dos Septenta), capitulo quarto e versiculo trinta,

o verbo bapto é traduzido para significar o facto de

ter sido Nabuchodonozor, em seu corpo,— molhado pelo

orvalho do céu. 2? Na primeira Epistola de São Paulo

aos Corinthios, capitulo decimo e versiculos primeiro e

segundo : — Torque não quero, irmãos, que vós ignoreis

que os nossos paes estiveram todos debaixo da nuvem e que

todos passaram o mar, e todos foram baptizados na nuvem e

no mar.

Ora, lendo o sr. dr. Carlos de Laet o livro do

Êxodo, reconhecerá que os israelitas nem ficaram mer-

gulhados na nuvem, nem immersos no mar. Elles pas-

saram o mara pê enxuto. E a nuvem, ora estava á

frente para dirigil-os, e, ora, á retaguarda, para pro-

tegel-os.

E', portanto, inexcusavel falta de verdade asse-

gurar-se que a palavra baptismo significa immersão ou

tinctura somente.

Além da significação etymologica do termo, é sa-

bido que a palavra baptismo gosava de uma signifi-

ção religiosa, expressava um acto cerimonial religioso,
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Tanto isto é verdade que João Baptista uzou de^se

acto cerimonial para alistar os seus proselvtos. O seu

baptismo tinha uma significação moral-relignosa : era

o arrependimento dos peccados. O baptismo de João

era o sello do arrependimento dos crentes cônscios do

próximo advento do Messias, oChristo.

Bloomfield, em o seu Xovo Testamento gregx>, re-

fere-se a esta cerimonia como sendo uma abluçào sole-

mne. E refere mais que esta ablução fora introduzida na

Egreja, depois do captiveiro babylonico, como que

providenciando um modo menos revoltante de iniciação

na Egreja judaica do que aquelle da circumcisão.

Esta ablução baptismal era applicada aos proselvtos

homens, mulheres e creanças. Dr. Bloomfield — Greek

Testament. S. Math. 3:6 — Ebaptizonto Vol. I, pag\ 12.

Vou comprovar o que venho demonstrando, fazen-

do a citação de um livro importantíssimo : O ensino dos

do~e apóstolos.

Xo anno de 1875, o grrande sábio Philotheus

Brvennius. metropolitano de Xicomedia, descobriu na

livraria do Sancto Sepulehro, em Fanar de Constanti-

nopla, o dicto livro.

Esta obra é cita-la nas obras e escriptos de Cle-

mente de Alexandria, Euzebio, Athanazio e outros.

Foi escripto antes do anno 160 e a sua authentici-

dade está fora de toda a duvida. Depois da Sagrada

Escriptura. é o mais auctorizado e antigo de todos os

livres do Christianismo.

Pois bem, no capitulo VII, refere o seg-uinte sobre

o baptismo :

Quanto ao baptismo fa^e assim : tendo diclo primei-

ramente estas cousas, baptiza em nome do Tae, do Filho t do

Espirito Sancto, em agua viva ( isto ê, agua de fonte ou cor-

rente). í\(as si não tiveres agua viva, baptiza com outra

agua ; e si não puderes fa~el-o com agua fria, fa~e-o com

agua morna. Mas si não tiveres nem uma nem outra, DE$-
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rama agua sobre A cabeça, tres vexes, em nome do Pae,

do Filho e do Espirito Sancto. — Imprensa Evangélica, vol

.

XX, n. 23.

A' luz, portanto, desse livro apostólico, fica evi-

dentíssimo que o baptismo não era, como não deve ser,

por immersão.

A descripção acima feita, não somente prova que

o sr. dr. Carlos de Laet não tem razão de dar á palavra

baptismo a significação quasi exclusiva de immersão,

mas evidencia o mimetismo catholico na pratica desse

ritual. De facto, onde naquella cerimonia christã a re-

ferencia aos sanctos óleos, agua benta, sal, velas bentas, pa-

drinhos e madrinhas ; á exigência do latim engrolado ; e á

nojenta saliva do padre, tão anti-hygienica quão anti-

biblica, applicada aos baptizandos em seus lábios ?

Que diíferença não medeia entre a cerimonia do

baptismo ministrado pelos apóstolos, e a cerimonia

pantominesca do Romanismo?!
Na Egreja Romana, nada ha tão falsificado em

sua liturgia e significação do que o baptismo !

Este sacramento, que significa e sella a nossa

união com Christo, a participação das bençams do

pacto da graça, e a nossa promessa de pertencer a

Christo, a Egreja Romana transformou, de um sello

que é, em um deus ! E o transformou em um milagre !...

No instante que a agua da pia cahir sobre a ca-

beça de um velho pagão, a sua alma fica lavada

do peccado original e de todos os peccados commetti-

dos até áquelle instante ! E as portas do Céu, como

asseverou o Cardeal Newman, se abrem ao novo chris-

tão de par em par !

Ora, si tal é a virtude intrinseca do acto baptis-

mal — ex opere operato — porque não farão os padres

applicação desse baptismo regenerador aos catholicos

moribundos ? ! Assim ficavam os catholicos romanos

livres das medonhas chammas purgatoriaes !

%
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E mais, si o sacramento é assim um deus salvador

mechanico, porque os senhores padres o sujeitam a

miseráveis taxas pecuniárias ? ! Como crer na fé do

respeitável clero romanista, si elle subordina a reali-

zação desse estupendo milagre, regenerador dos seus

próprios filhos na fé, a uma exigência mercenária ? I

E tanto mais cara, quanto mais luxuosa fôr ? !

O mercadejamento do divino milagroso baptismo,

portanto, não importa um mimetismo de Judas Isca-

riotes ?

!

Si a liturgia do baptismo romanista absolutamente

em cousa alguma se parece com a liturgia apostólica,

a sua doutrina é falsa á luz da Palavra de Deus, como

o é á luz dos factos.

«Contava um Padre de nossa Companhia, escreve
*

o jesuita Vasconcellos, que penetrando uma vez o ser-

tão, chegado a certa aldeia, achou uma india, velhis-

sima, no ultimo da vida: catechizou-a naquelle extremo,

ensinou-lhe as cousas da fé, e fez cumpridamente seu

officio (isto é, baptizou-a). Depois de haver-se cançado

em cousas de tanta importância, attendendo á sua fra-

queza e fastio, lhe disse ( fallando a modo seu da

terra): minha avó, si eu vos dera agora um pouco de

assucar, ou outro boccado de conforto de lá das nossas

partes do mar, não o comerieis ? Respondeu a velha JÁ

catechizadA: Meu neto, nenhuma cousada vida desejo,

tudo já me aborrece ; só uma cousa me poderá abrir

agora o fastio : si eu tivera a mãosinha de um rapaz

Tapuya de pouca edade tenrinha, e lhe chupára aquel-

les ossinhos, então, me parece tomára algum alento :

porém, eu, coitada de mim, não tenho quem me vá

frechar um destes !... (Padre Simão de Vasconcel-

los — Chronica da Companhia de Jesus. Lib. Prim. da

Chro. § 49).»

Eis ahi a prova do poder regenerador do baptismo

ç dacatecheze jesuita !..«

m



— 263 —

Mas, para que appellar para os factos do passado ?

Não estão ahi as sociedades latinas, attestando, na

bancarota do caracter, o poder regenerador do baptismo

e da educação romanistas ? !

Não, sr. doutor, o baptismo não significa immer-

são, nem tão pouco pôde operar — ex opere operato — a

regeneração.

O baptismo deve ser o sello da fé em Christo

Jesus, e é o symbolo da obra do Espirito Sancto na

reg-eneração da alma.

O baptismo romanista é, porém, .tão falso e idola-

tricô, quão immunda é a saliva do clero que o mi-

nistra .

Oxalá que o nosso povo creia no Evangelho de

Jesus para poder com toda energia expulsar de seu es-

pirito a fetichista e repugnante idolatria baptismal pa-

pista !

Povo ! emquanto o vosso clero romanista ensina

que o baptismo lava a alma do peccado original, e de

todos os demais peccados até o momento da ministra-

ção sacramental, mas não vol-o ministra caridosamente,

gratuitamente, attendei antes a este infallivel ensino,

porque é da Sagrada Fscriptura, porque foi escripto

por inspiração do Espirito Sancto : — O sangue de

Christo nos purifica de todo peccado.

Foi crendo em Jesus, que o ladrão, á cruz pregado,

foi salvo

.

Sellae a vossa fé com o baptismo christão e ab-

jurae o mimetismo romanista e o seu baptismo salivai !

Então, podereis clamar : — somos christãos, por-

que seguimos e obedecemos a Christo.

17-16
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XXXIII

Asseverou o sr. dr. Carlos de Laet : — «Encha-

ristia, que no grego clássico corresponde a reccnheci-

mentOy acção de graças, adquiriu a significação que ora

lhe damos, nós os christãos»

.

Sim, senhor, os verdadeiros christãos podem cha-

mar — eucharistia — ao sacramento que commemora a

morte de Christo, porque, por occasião de sua insti-

tuição Jesus, rendendo graças, eucharistesas, partiu o

pão e o deu junctamente com o cálix a seus discipulos,

dizendo :
—Fa^ei isto em memoria de mim.

Além disso, é muito natural que a Egreja conti-

nue a chamar eucharistia a essa instituição sacramental

de Christo, porque, de facto, na pessoa de Jesus se

concentram todas as esperanças da vida eterna.

A' bemdicta Virgem Maria, disse o Archanjo Ga-

briel : — E elle se chamará Jesus porque salvará o povo

de seus peccados.

E, quando sabemos que a nossa salvação, redem-

pção e justificação foram alcançadas pela morte de

Nosso Senhor Jesus Christo, nada mais natural do

que render-lhe graças, celebrar eucharistia, dizendo

com o apostolo :
—Esta é a victoria que vence o mundo, a

nossa fé. Sim, a nossa fé em Jesus, que positivamente

disse :— Tende confiança, eu venci o mundo.

Chamar, portanto, a instituição commemorativa da

morte de Jesus — eucharistia — não é attribuir uma in-

venção á Egreja Romana, não é um mimetismo pagão.

Esse termo é biblico e a sua significação expressa

uma verdade.

Para os romanistas é que é absurdo chamar eu-

charistia «ao sacrifício do altar». E que sacrifício ? O
sacrifício do corpo, alma, divindade de Nosso Senhor
Jesus Christo, tão perfeito e tão real como está no

Céu,
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Por occasião da missa, Jesus é sacrificado, é en-

gulido, é tragado pelas fauces peccadoras e immundas

do padre celebrante, que o sepulta no estômago, não

sei por quanto tempo. E}' a esse acto de

—

deophagia—
que a Egreja Romana denomina « o sacrifício do

altar»

.

Ora, chamar similhante acto — eucharistia— é um
colossal dispaiate, é enorme sacrilégio !

Por occasião do sacrifício de Christo, quem, con-

templando o, poderia render graças pela sua realização ?

Diz a Escriptura Sagrada, sr. doutor, que, na-

quella hora, a mesma natureza, como que apavorada,

cobriu-se de trevas; as pedras, duras e insensiveis, como

que se tornaram sensiveis, partiram; o sol, como que se

quiz retrahir, enluctou os seus esplendores; a multidão,

que desrespeitosamentc ridicularisára, enxovalhára e

insultára a Jesus, não só emmudecera, mas se retirára

para Jerusalém, batendo nos peitos, aterrorisada de si

própria ; houve um grego que, testemunhando o que

havia de anormal na natureza, dissera:— «ou o Deus da

natureza Eoffre, ou o mundo está para se acabar» ; e até

Jesus Christo, naquella hora de maldicção, não poude

conter-se, tal a dor immensa que cruciava o seu espi-

rito, quando pendente da cruz, isolado entre o céu e a

terra, tendo sobre si a iniquidade de seu povo, mas ex-

clamou :— Meu Deus ! meu Deus ! porque me desampa-

raste ?

!

Certo, pois, que diante desse tristissimo facto, re-

petido no sacrifício do altar, no dizer da Egreja Papal,

a alma é levada a chorar o seu peccado, é estimulada

a sentir a enormidade de sua maldicção, maldicção que

que levou Jesus a tornar-se maldicto em logar do pec-

cador !

O sacrifício do altar, ensina o Romanismo, é a re-

petição do sacrifício de Christo, é, portanto, a repe-

tição da tragedia do Calvário : o altar é o Golgotha, a
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hóstia é Jesus Christo e o padre deve ser o algoz e a

sepultura de Christo !

Chamar a esta repetição do sacrifício de Christo —
euchariatia—acção de graças - - é desconhecer que o sa -

crifício de Christo foi em expiação de peccados.

Na terminologia biblica, um era o sacrifício em
«acção de graças», outro o sacrifício em «expiação pelo

peccado». O sacrifício, em acção de graças, era o acto de

culto que o israelita celebrava festivamente, como a

Paschoa, dando louvores a Deus, pelo beneficio alcan-

çado de sua redempção, etc.

O sacrifício pelo peccado era o acto de culto pelo

qual o israelita, confessando tristemente os seus deli-

ctos, collocando as mãos sobre a cabeça da victima,

implorava perdão e misericórdia a Deus.

Está claro que, quando o homem tem de confessar

as suas faltas, os seus erros, as suas iniquidades, não

pôde fazel-o sem envergonhar-se, sem deixar de sentir

a sua miserável e maldicta condição por ter offendído

ao seu próximo ao seu Creador, indelevelmente ma-

culando a sua própria alma.

Nessa occasião, abatido até ao pó, é próprio que

o coração anceie, a alma se contriste, e o homem chore

a sua execravel conducta. Não é, portanto, o momento
para «acções de graças», mas é muito opportuno impe-

trar graça e misericórdia

.

No solemne momento que os exércitos combatentes

pela primeira vez se enfrentam, certissimo não é a

occasião própria para render graças.

Não ! Esse momento, terrivelmente inquietador, é

occasião para o patriotismo evocar todas as energias

da alma, que lhe são próprias e revestir o soldado de

toda abnegação e coragem, para, confiante no soccorro

celeste, dar-lhe a esperança de triumpho.

Passado o ardor da peleja, alcançada a victoria,

agora, sim, ao ribombar das salvas, ao echoar estri-
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dente, harmónico e festivo do hymno nacional
;
agora,

sim, é tempo de celebrar fervorosa e patrioticamente

os epinicios do glorioso triumpho.

Emquanto durara pugna, a Fatria deve, supplice,

impetrar o soccorro do Céu, como outr'ora o fizera

Moysés, lá no alto da montanha, quando, no valle, os

israelitas luctavam contra os moabitas.

Egnalmente, por occasião do sacrifício do altar, é

natural que o romanista bata com força no peito, di-

zendo : «mea culpa, mea magna culpa !» Mas, si o faz

com tristeza, com contricção, como chamar esse acto de

contricção — eucharistia ?

E\ portanto, absurdo o sr. dr. Carlos de Laet

chamar —eucharistia —o seu sacrifício do altar.

Mas não disse eu que — eucharistia — é um termo

biblico ?

Sim, mas o que não é biblica è a doutrina que

transubstancia um pedaço de pão em Nosso Senhor Je-

sus Christo ! O que é absurdo, é ensinar a Egerja Ro-

mana que, na hóstia, depois de consagrada, está corpo,

alma, divindade de Nosso Senhor Jesus Christo, tão

perfeito e tão real como está no Céu ! O que é absurdo,

revoltante e indigno até á maldicção, é a Egreja Pa-

pal reduzir o seu ministério ecclesiastico ao revoltante

officio de carrasco e engulidor de — Christos- hóstias !

Engulir Jesus Christo ! haverá maior monstruo-

sidade ! . .

.

Engulir Jesus Christo, por vinte ou trinta mil

réis ?!. .

.

E querer que similhante mercantil- -àeophagia— seja

ensinada no Evangelho, é o cumulo do sacrilégio, é o

cumulo da heresia do Anti- Christo !

Jesus por occasião de instituir o sacramento da

eucharistia, disse :

—

Este pão ó o meu corpo. — Este cálix

ê novo testamento no meu sangue.

Ora, si pelo facto de Jesus ter dicto : — Este pão é
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meu corpo — pode a Egreja Romana dogmatizar e en-

sinar que o pão se transubstanciou em corpo de Jesus,

segue-se que, quando elle disse: - este cálix é o novo testa-

mento no meu sangue— íoi o cálix e não o vinho que se

transubstanciou, não em sang-ue, mas em novo testamento

pois elle disse — este cálix ê o novo testanunto no meu

sanguey).

Entretanto, a Egreja Romana não é coherente

com a sua interpretação litteral, pois que, na primeira

parte das palavras sacramentaes dá uma interpretação

litteral, e, na segunda, uma interpretação symbolica.

O verbo ser em quasi todas, sinão todas as lín-

guas, tem a accepção de representar. Assim quando

Jesus disse :
— « Este pão é o meu corpo, nada mais quiz

dizer sinão í

—

este pão representa o meu corpo ; este cálix

'representa o novo testamento no meu sangue.

Em muitas passagens só assim pódc ser compre-

hensivel a linguagem de Jesus, pois, Elle disse :
—

«Eu sou (ou represento) o caminho». Ninguém vae en-

tender porque Jesus disse— «Eu sou o caminho», que elle

se transubstanciasse cm uma — estrada de rodagem.

Elle disse :

—

«Eu sou a porta do aprisco do Senhor».

Ora, ninguém vae entender que Jesus se transubstan-

ciasse em uma porta, mas todos logo comprehendem que

Elle quiz, assim dizendo, representar-se como a porta

do Céu, o meio de se alcançar o Céu, a felicidade

eterna

.

Jesus disse : — «Eu sou a videira meu Pae ê o agri-

cultor». Ora, quererá o sr. dr. Carlos de Eaet admittir

que Jesus se transubstanciou em uma parreira e que

Deus seu Pae é um hortelão ? Está claro que a lingua-

gem aqui é symbolica e o verbo ser tem a accepção de

representar.

Assim, pois, quando Jesus disse : — Este pão é o

meu corpo
y
este cálix e o Novo Testamento, em meu sangue

nada mais quiz significar sinão que o pão repre-
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sentava o seu corpo e o vinho representava o seu san-

gue.

E tanto este era o seu pensamento, que accrescen-

tou :
— «Fa^ei isto em memoria de mim».

E claro é a todo o mundo que o memorial não é a

transubstanciação do facto ou pessoa memorisada.

Ora, si Jesus affirmou que a eucharistia era um
memorial de sua morte, logo, jamais pensou em fa-

zel-a transubstanciação de sua Divina Pessoa.

A Egreja Romana, para sustentar este enorme e

herético absurdo do sacrifício eucharistico, cita o capi-

tulo seis do Evangelho de S. João, onde se encontram

as seguintes palavras de Jesus :— «5/ alguém deste pão

comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha

carne para ser a vida do mundo... O que come a minha

carne e bebe o meu sangue fica em mim e eu nelle».

Eis ahi a passagem sempre citada pelos papistas.

Mas esta celebre gente calculadamente deixa de citar

o resto.

Eis aqui o que os padres não engrolam, mas en-

golem :

Diz S. João no mesmo capitulo e logo em segui-

mento :

«Muitos dos seus dissipulos ouvindo isto disseram : duro

ê este discurso e quem o pode ouvir ?

«Sabendo, porém, Jesus, dentro de si mesmo, que murmu -

ravam disto seus discípulos, disse : «Isto vos escandalisa ?

Pois que será si virdes o Filho do homem subindo onde es-

tava ? O ESPIRITO Ê QUE VIVIFICA Â C A.RNE PARA NADA
APROVEITA : AS PAEAVRAS QUE VOS TENHO DICTO SÃO

espirito e vida». (Fvang. de S. João 6:6164. Nov. Test.

do Bispo do Coimbra, approvado pelo Papa Pio JX,pag. 1S6.

Eis, ahi, sr. dr. Carlos de Eaet, em lettras bem
legiveis, o commentario de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Portanto, Jesus, commentando o seu próprio dis-

curso, fez sentir aos apóstolos que as suas palavras não
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deviam ser interpretadas antropophagicamente . Elie

não quer que os christãos comam a sua carne e bebam
o seu sang-ue. Pois Elie disse :—A carne para nada apro-

veita. Jís palavras que eu vos disse são espirito e vida».

Quando, portanto, o Divino Mestre asseverou que

«a sua carne verdadeiramente seria comida, seu sangue ver-

dadeiramente seria bebido», usou de expressões enérgicas,

como era costume no Oriente, para fazer sentir a ne-

cessidade de seu sacrifício, paixão e morte, em satis-

fação á justiça divina, pela redempção do peccador.

A maioria dos catholicos romanos absolutamente

não crê na doutrina da transubstanciação.

A missa, si não fora tornar-se uma homenagem
prestada aos mortos, já não teria assistentes !. . .

A doutrina da transubstanciação eucharistica, ab-

surda perante a razão repugnante á luz do Evangelho,

é falsissima á luz do (.(Credo dos Apóstolos.

Os apóstolos confessaram que Jesus foi assumpto

ao Céu, de onde ha de vir a julgar os vivos e os mortos

no ultimo dia.

Portanto, Jesus, em corpo, alma e divindade, tão

perfeito e real como está no Céu, ha de vir somente,

unicamente segunda vez no dia do julgamento uni-

versal.

Isto admittido, como se poderá crer que, hoje,

Jesus, que tem um só corpo esteja presente em todos os

sacrários dos templos romanistas ?

Mas si o corpo de Christo é um e único, como ad-

mittir-se que esteja perfeito e real, como está no Céu,

em milhares e milhares de sacrários, bem fechados,

das egrejas romanas espalhadas sobre a terra ?

Ora, um corpo não oceupa dous espaços ao mesmo

tempo. Logo, si o corpo de Christo está á direita

de Deus, no Céu, não está nas hóstias consagradas.

E para que estaria Jesus nas hóstias ? Para rea-

lizar o sacrifício do altar ?
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Pois bem
;
S. Paulo assevera que Jesus—com uma sô

offerenda, feita uma só vez, umasò hóstia pelos peccados, está

assentado para sempre a dextra de Deus. Porque com uma

só oferenda cousummou para sempre aos que foram sanctift-

cados.» Epistola aos Hebreus cap. 10. Novo Testamento, ap-

provado pelo Papa Pio IX, pag. 434.

Eis ahi : Jesus realizou um só sacrifício pelo qual

somos, os que cremos, sanctificados

.

Diz S. Paulo :

—

Na verdade, todo o sacerdote se apre-

senta cada dia a exercer o seu ministério e a oferecer muitas

ve^es as mesmas hóstias, que nunca podem tirar peccados.

Mas este Jesus, oferecendo uma só hóstia pelos peccados, está

assentado para sempre no Cêu». Idem v. 11 e 12.

Conseguintemente, desde que o sacrifício de

Christo foi perfeito não necessita ser repetido.

Não ha, portanto, razão para a transubstanciação:

o sacrifício de Christo não se repete, affirma S. Paulo,

e todos os demais apóstolos.

Não ha um só padre que não tenha a prova experi-

mental da falsidade doutrinaria da transubstanciação,

pois, é facto que os presbyterós principiantes, não acos-

tumados com o uso do vinho, em jejum, sentem o ef-

feito alcoólico do mesmo por occasião da missa ! Ora,

é claro que, si no cálix o vinho se tivesse transubstan-

ciado em sangue de Christo, os sacerdotes não senti-

riam taes effeitos graciosos !

Nós, os protestantes, sr. doutor, celebramos o sa-

cramento eucharistico, porque cheios de fé contricta-

mente eommemoramos a morte de Christo, como nos-

so Substituto, Redemptor e Salvador, — cujo sacrifício

nos justificou, nos redimiu e nos salvou para todo o

sempre. Quando celebramos a communhão, possuimos

o goso intimo da certeza de nossa salvação pela fé em
Jesus. Ha verdadeiramente eucharistia em nosssos co-

rações.

Reconhecemos, nos symbolos sacramentaes da eu.-
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charistia, a representação do sacrifício de Christo
nosso Redemptor, dando plena satisfação a justiça

divina para eterna redempção de nossas almas.

Aquelles symbolos jubilam a nossa alma, porque
se tornaram symbolos de nossa liberdade : — de es-

cravos, nos tornámos filhos da liberdade, porque, por

Jesus, somos filhos de Deus.

Outr ora, o Patriarcha, ao erguer um monumento,
disse : — O Senhor ê minha bandeira.

Hoje, diante do sacramento eucharistico, o chris-

tão pode dizer — Jesus ê minha bandeira !

Por isso S. Paulo dizia : — Tara mim o viver ê

Christo !

Como brasileiro e paulista, sinto uma especial

commoção quando vejo a bandeira que outr'ora o Sé-

timo Batalhão de Voluntários da Patria fez vitoriosa-

mente fluctuar sobre os campos de batalha, nos pampas
do Sul.

Aquella bandeira bordada pela mulher paulista, lá

está, em S. Paulo, cuidadosamente guardada. Ainda

que ennegrecida pelo fumo de tantos combates, ainda

que dilacerada por tantas balas... Ah ! mas é assim

esfarrapada que a amo; é assim feinha que eu a venero;

é assim em frangalhos e encardida que ella intensa-

mente, innenarravelmente me commove... E' assim que

ella perpetúa a gloria de um punhado de bravos que a-

maram a querida Patria,muitos dos quaes sellaram com

o seu sangue o seu cobre e acrysolado patriotismo ! E'

assim que ella é e perpetua gloriosíssimas victorias !

Oh ! muito mais eloquentemente ainda me falia

ao coração os singelos symbolos da encha ristia !

Aquelle pão e aquelle cálix proclamam a caridade

infinita do meu Dkus, morrendo por mim, tornando-se

maldicção por mim, para que, na consummação de seu

amor e justiça, eu tenha a vida eterna e beatifica.

Diante daquelles tão singelos symbolos, a fé, ade-
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jando suas cândidas azas, me leva atravez de vinte

séculos, até o alto do Calvário, e me faz ver em Jesus

crucificado, coroado de espinhos, mãos e pés san-

grando, lado aberto, — a bandeira victoriosa, tremu-

lante por sobre o prélio da eterna justiça e do infinito

amor, a proclamar a liberdade e eterna redempção do

homem que n'Elle crer.

Tudo isto naquelle sjmbolismo é claro, tocante,

convincente, quanto verdadeiro, simples e sancto.

Mas, o que se não comprehenderia é que alguém

para evidenciar o seu grande patriotismo se puzesse a

engulir os trophéus de guerra ! O que se não compre-

henderia é que um filho para provar o amor filial

se puzesse a devorar os retratos de seus paes, que diría-

mos comel-os vivos ?! Sim, o que ninguém jamais ha de

comprehender é que o christão-romano para comme-

morar a morte de seu Redemptor, para tornar mais evi-

dente a sua fé, o seu amor, o seu culto religioso ao

seu Deus Salvador, queira engulil-o todo inteiro, tão

humano e divino, tão perfeito e real como está no Céu ?

Esta doutrina monstruosamente absurda (os roma-

nistas dizem mysteriosa) não está no Evangelho e pode-

ria somente ser concebida pelo Paganismo.

Este mimetismo pagão, porém, provarei no pró-

ximo artigo.

Emquanto no Romanismo os devotos engolem

Christo, nós os protestantes procuramos fazer dos

nossos corações templos da graça de Jesus Christo.

Leitores, qual preferis !

XXXIV

A expressão — «sacrifício incruento» — pessoal-

mente fallando, é absurda, pois equivale a esta outra

— «sacrifício sem sacrifício».

Entretanto, a isso se reduz o acto central da missa,

em prol das almas penadas do Purgatório,
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Que o Purgatório é um mimetismo da religião pagã

é incontestável. Assim nol-o descreve: Virgilio.

« Ha nas sementes

Ignio vigor divino emquanto noxia

Matéria o não retarda, nem o embotam

Orgams terrenos, moribundos membros.

Daqui vem dôr, prazer, cubiça e medo
;

E á clara alteza os miseros não olham,

Em cega negregura encarcerados.

Nem perdem, quando a lu%. vital se extingue,

De todo as fé^es e mundanos vícios :

Muitos, concretos longamente, é força

Que nellas durem por teor pasmoso.

Em tratos, pois, seus erros pagam todas :

Qual pende aos ventos, qual da culpa as nódoas

Lava em golpho espaçoso ou dile ao fogo.

Cada um sofre em seus manes, poucos temos,

Ao depois de amplo Elyseo as doces veigas ;

Té que perfeito o gyro, a mão do tempo

Gasta o impresso labéo, depura a fxamma,

O senso ethereo e simples aura afina.

Voltos mil annos, as convoca em turmas

Ao rio um deus
;
porque ellas, do passado

Esquecidas, rever a esphera queiram,

E entrar de novo nas prisões corpóreas».

Eneida Brasileira — Liv. VI, 750-770. Odorico

Mendes.

Foi com razão que o illustre traductor brasileiro af-

firmou : . ..«e sobre os pontos principaes desta pasmosa

composição como seja o Purgatório, de onde parece

que o Christianismo (isto é, o Romanismo) tomou a

doutrina respectiva. . . Obr. cit., pag. 212.

Ora, si a revelação do Purgatório provém do Paga-

nismo, claro fica que o remédio expurgativo também
cleveria provir do gentilismo.
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Acontece geralmente que no logar, onde se desin-

volve a peste, ahi também medra a planta medicinal

para combatel-a.

Onde se inventou o Purgatório, ahi também se for

gicou a doutrina suffraganea.

Mui varias e extraordinárias têm sido as panacéas

espirituaes de que usam os devotos em suffragio das

almas do Purgatório.

Umas vezes, dizem, que uma serie de orações cor-

respondentes a um rosário de quinze mysterios, con-

tricta e fervorosamente rezadas — é suficiente para

livrar a alma dos tachos purificadores.

Outr'ora, o grande Tetzel, o caixeiro viajante do

Papa Leão X, vociferava, em plena praça publica, ao

exporá venda as suas buídas :—«Comprem ! comprem !

porque ao som de cada moeda que cahe no meu cofre,

sahe uma alma do Purgatório». Hist. Univ. de Cesar

Cantu, Vol. XIII, pag. 369.

Entretanto, o systema predilecto, ainda que prati-

camente não seja tão efficaz, porque não se sabe nunca

quando é que a alma consegue libertar-se da «depura-

dora flamma» — é a missa :— é o sacrifício incruento

DO ALTAR.

O grande historiador Tácito nos revela que já nos

dias idos do culto do Vénus Paphiana não era licito

se lhe offerecer sacrifícios sinão incruentos. Os seus

altares deviam conservar-se puros e isentos de sangue.

(Hist. Ub. II).

Da Sicilia viera o Ranispex, que sabia arrancar

augúrios das entranhas ainda palpitantes das victimas.

(Busen, Tom. I, pag. 718).

O culto immoralissimo de Vénus, segundo Heró-

doto, teve a sua origem em Babylonia, onde as virgens

eram prostituidas em honra de Myijjtta, como em Chy-

pre, em honra de Vénus. (Heródoto, L,ib. I, cap, 199,

pg. 92.)
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O testemunho de Pausanias a respeito é termi-

nante : «Neste lugar, diz o historiador fallando do

templo de Vulcano, em Athenas, se acha o templo da

celestial Vénus, que primeiramente foi adorada pelos

Assyrios e, depois, pelos Paphianos de Chypre e pelos

Phenicios que habitavam a cidade de Ascalon, na Pa-

lestina. Os Cyterianos adoravam conforme os ritos que

receberam dos Phenicios». Pausanias, Lib I. Attica

cap. 14).

A Vénus da Assyria e a de Chypre têm uma ori-

gem commum com a grande deusa de Babylonia.

Sobre este aspecto, a «Rainha-deusa» da Chaldea

differiu, no culto, do ritual consagrado á adoração do

seu «Filho», que trazia nos braços.

Elle gosava um culto cujo sacrifício era sangui-

nolento. Ella, a Mãe da Graça» e da «Misericórdia»,

como a «Esperança de todo o mundo» (Nonny Diony-

sica, em Bryant, Tom. III, pag. 226) — era adversa-

ria de sangue : os seus sacrifícios deveriam ser in •

cruentos. Ella, pela sua benignidade, servia de «me-

diadora» : por isso se chamava Myllitta — isto é, «Me-

diadora».

Não admira que recebesse o nome de Aphrodite

de »Aph» — ira, e radah — dominar : — «a domina-

dora da ira». Porque por seus encantos podia dominar

a ira de Jove e suavisar os deuses enraivecidos, assim

como os pobres mortaes.

Em Athenas, também se chamou Amarusia (Pau-

sanias, Lib. I Attica cap. 31, pag. 72) — isto é :— «a

mãe da acceitação misericordiosa»,

Em Roma, deram-lhe o nome de «Bona Dea,;> —
cujos mysterios eram celebrados por mulheres

;
e com es-

pecial sigillo.

Na índia, também encontramos a esposa de Vis-

hann, a deusa Lakshmi, que repugnava os sacrifícios

cruentos. Diz Coleman : — «Nas festividades de La-
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kshmi os sacrifícios sanguinolentos não eram offereci-

dos». (Myth. da índia, 61).

Na China, os grandes deuses, dos quaes depende

o destino final da humanidade, são representados ao

vulg-o como objectos de terror. A deusa Kuanyn, a

«deusa da misericórdia», é representada como inter-

pondo-se entre as almas para salval-as dos tormentos

do Purg-atorio (Sir J.F. Davis, Tomo I. pag-s. 61-67)

— tal qual como a Egreja Romana ensina numa oleo-

praphia, espalhada entre as familias brasileiras, a qual

representa a Virg-em Maria
i
descendo ao Purg-atorio,

para libertar as almas dos romanistas.

E', portanto, evidente como a doutrina da «deusa-

mãe», «deusa-rainha do Céu, «deusa refugio dos pecca-

dores», oriunda da Chaldéa, espalhou-se até á China
s

Roma e Athenas, medrou e desinvolveu-se no Roma-
nismo e com ella — a doutrina do sacrifício in-

cruento.

Já no seu tempo, allude o propheta Jeremias ao ido-

latrico sacrifício incruento de «hóstias de farinha» —
ou «tortas» : . . . Assim é que nós sacrificamos d rainha do

Céu e lhe oferecemos libações : mas acaso filemos- lhe — tor-

tas — para a honrar e oferecemos-lhe as libações sem os nos*

sos maridos ? {Jeremias, 4^:19).

B mais modernamente : Epiphanio affirma que a

pratica de fazer «hóstias» — principiou entre as mu-
lheres da Arábia, no quarto século, justamente em culto

idolatra tributado á Virg-em Maria, também chamada
— Rainha do Céu» . Pratica comdemnada por este il-

lustre Ministro da Egreja como sacrilegamente heréti-

ca e abominável. Epiphanius, Adversas Heras, Tomo. I,

pag-. 1.054).

O sr. dr. Carlos de Laet deve saber naturalmente

quanta importância a Egreja Romana liga á fórma da

«hóstia» ou «torta», que deve ser — bem redonda.

Pois bem, no Egypto, assevera Hislop, a quem es-
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encontra-se em todos os altares a delgada e redonda

hóstia. (Los Egypcios, Tom. V. pag. 353 — Wilkson).

No culto egypcio, continua Hislop, quasi toda a

lettra e nome têm uma significação symbolica.

O «disco redondo», tão frequente nos emblemas

sagrados, symboliza o soi<.

Pois bem, quando Osíris - -o deus-soi, — tomou a

fórma humana, nasceu, não foi meramente afim de of-

ferecer a sua vida como sacrifício, mas para que se tor-

nasse vida e alimento das almas dos homens.

E' admittido universalmente que Isis era o typo

original da deusa Ceres. Ceres, porém, era adorada não

só como a «descobridora» do «trigo», mas era também
considerada a «Mãe do Trig-o» Gmetrix mater frugum.

(Veja-se Piper, Gredus ad 'Puniasum. Ovidio, Nuctam.

Ub. VI, pags. 117-118.)

O «Filho» que ella deu á luz, era «Hesiri», a «Se-

mente», ou como era chamado mais frequentemente, na

Assyria — «Bar» — que significa ao mesmo tempo

((filho» e «trig-o».

Os pag-ãos iniciados no culto de Ceres, criam ver-

dadeiramente que o «trig-o», que a sua deusa concedera

ao mundo, era seu «divino filho».

Os Druidas eram muito addictos ao culto de Ceres,

e, como taes, celebravam-na nas suas poesias mysticas

como «portadora das espigas de trig-o». O seu grande

deus era representado sob a fórma de «trig-o». Este, ca-

hido da graça de Ceres, em seu terror resolveu tomar,

a fórma de uma «ave», e remontou ao espaço. A «Se-

nhora», porém, tomando a fórma de «gavião», o perse-

guiu. Na sua precipitação, descobrindo o deus um mon-

te de «trigo», nelle se occultou, tomando a fórma de um
grão desse cereal. A deusa, por sua vez, se transformou

em uma gallinha negra, alta e de grande crista. E, es-

gravatando o dicto monte de trigo, e destacando aquel-
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dava á luz uma creatura tão bella que resolveu não

matar. (Davis — Los Druidas Britânicos, pags. 320

504).

Ani temos, pois, o «trig-o» transubstanciado no o fi-

lho» da deusa Ceres, a «Senhora», a «Rainha do Céu».

A Virgem Ceres era, porém, representada com

«uma espiga de trigx)» na mão, que correspondia á

deusa e seu «filho» ; como no Egvpto, a «Isis» e «Osi-

ris» ; como na índia, «Isa» e Isvra» ; na Asia, «Cybe-

le» e «Deonisius» ; em Roma, «Fortuna» e «Júpiter»
;

como na Grécia, «Irene» e «Plutus» em seus braços, e,

como ainda no Tibet, na China e no Japão, onde os

missionários jesuitas ficaram maravilhados, vendo que

a «Senhora» e seu «filho» eram adorados como na

Egreja Papal ! (Hislop— Las dos Babylonios, pag\ 33.)

O Filho de Ceres, que se incarnara no trig-o, criam

Os egypcios que era o — Deus sol : «nenhum mortal,

refere um oráculo, jamais pôde levantar o meu véu. O
fructo, que dei á luz, é o sol.» fBusen Kl Egipto. Tom.
I, pag\ 386-387.)

Pois bem, além das circumstancias já referidas,

que tão eloquentemente proclamam o mimetismo que a

Egreja Romana tem praticado do Paganismo, parece

que o papado teve inconscientemente o cuidado de con*

servar, em sua liturgia, as evidencias da orig-em pagã

de seu «sacrifício incruento», no «deus hóstia», feito

de «trigo» e de forma bem «redonda».

Por toda a parte a «hóstia» é representada como
um «sol» !.. . Até mesmo quando representada na parte

superior do cálix — ficando este circumdado de raios

luminosos como si fôra um sol !

Nas portas dos sacrários, lá está bellamente dese-

nhada a «hóstia», em meio do resplendor de um sol !

A «hóstia» é collocada numa.riquíssima patena de

prata ou de ouro, representando um sol !



Nas procissões, um sacerdote carrega, conservan-

do deante do rosto, a «custodia» de ouro brilhante que,

refletindo os raios luminosos do astro do dia, parece

tornar a cara do padre um sol em miniatura ! Ao ver

esse o l — o povo se ajoelha, adorando a hóstia !

Por occasião das festas aos sanctos, a cerimonia

solemnissima é a «exposição do sANCTissimo sacramen-

to». Nesse momento, ao tomara custodia de ouro, em
suas mãos, a qual tem a apparencia de um sol, em cujo

centro, juncto a um vidro de crystal, está a «hóstia»

— as luzes de centenares de velas, reflectindo-se sobre

a custodia, a torna um explendoroso sol, diante do qual

o povo, genuflecto presta adoração ! . . .

Por occasião da missa, o «véo», que cobre a «pa-

tena», diz o Manual de Missa, «representa as trevas

que envolveram o sol» !. . . (Vide o Diurnal da Moei-

cade Christã. pag\ 40.)

Todos esses actos de culto são inteiramente simi-

lhantes aos que os pagãos praticavam, adorando o sol,

ou a sua imagem de ouro, em cima dos altares dos seus

templos.

E que mais ? Si em Babylonia o deus «Bar» era

chamado "Trigo" ; si no Egypto o deus "sol" era re-

presentado na "hóstia de trigo", na Egreja Romana,

em uma das suas orações da Litania, o catholico se

dirige á hóstia e diz muito seriamente:—"Oh ! "trigo

t>os KLKITOS, tem misericórdia de nós ! ! . . .

Ninguém pôde engulir a hóstia consagrada sem

estar em rigoroso jejum : "nem agua deve beber de-

pois da meia noite" !

Pois bem, até nisso é flagrante o mimetismo : os

Babylonios jejuavam rigorosamente antes dos seus sa-

crifícios incruentos !

E que mais, sr. dr. Carlos de Laet, quererá s. s.

que eu traga em comprovação de que o sacrifício in-

cruento é um vergonhoso plagio do Paganismo ?
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Pois bem ainda apresento - A márcá da fa-

brica ! ! . . .

As hóstias trazem a marca J. h. s. que dizem os

romanistas significar : — Jesus, Hominum sauvator ou

Jesus, Salvador dos homens.

Pois bem, para o pagão egypcio esse mesmissimo

signal ou marca de j. h. s. significa : — Isis, Horus,

Seb, isto é : a Mãe, o Filho e o Pae dos deuses !

Mas até nisto o Romanismo já mimetisou o Paga-

nismo :

"O Sancto Padre Pio VII, pelo seu rescripto de

28 de abril de 1807, concede perpetuamente 300 dias

de indulgência áquelles que recitarem com o coração

contricto as tres seguintes jaculatórias, cujas indulgên-

cias são applicaveis ás almas do Purgatório :

"Amado Jesus, José e Maria, o meu coração vos

dou e minha alma.

Amado Jesus, José e Maria assisti-me na ultima

agonia.

Amado Jesus, José e Maria, expire em paz entre

vós a alma minha" (sic)

.

Eis ahi a tríade romanista, perfeitamente corres-

pondente a tríade egypcia ! . . .

A marca da "torta" egypcia é a mesma da "hos-

Tiâ" romanista ! . .

.

Simplesmente admirável !

Mas isto ainda não é tudo.

Ha pouco nos referimos ás mulheres da Arábia,

que foram as introductoras do sacrifício incruento, na

Egreja Romana.

Esta heresia foi condemnada pela Egreja, e espe-

cialmente a estygmatizou o sancto Epiphanio. Essas

hereges ficaram conhecidas pelo nome — Colxyridinas,

que eram mui devotas da Virgem Marta.
A este respeito diz Bergier, o favorito do sr. dr.

Carlos de L,aet ;
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((Collyridiens, anciens heretiques qui rendoiat á la

Saint Vierg-e un culte outré et supersticieux. Saint Epi-

phane, qui en fait mention dit que les femmes d'Ara-

bie, entetées du collyridianisme, s'assemblaient un jour

de 1'anné pour rendre un culte insensé, qui consistait

principalement dans 1'offrand d'un g-ateau, qu'elles man-

g-eaient ensuit á son honneur. Leur nom vient du mot

grecCOLLYRH, PETIT PAIN OU GATEAU

.

«Suivant le recit de ce Pére Hoerts 9, ces femmes
adoraient la Saint Vierg-e comme une divinité, et lui

rendaient le même culte qu'à Dieu, puis qu'il ccnclut

ses reflexions par dire qu'il faut adorer le Pere, le Fils

et le Saint Espirit ; mais qu'il ne faut pas adorer qu'il

faut seulement Vhonorer.» Dictionnaire de Théologie.

Vol. II . ps. 35-36.

Pois bem, até nisto se evidencia ainda boje a ori-

gem pag-ã e mariolatrica do deus- hóstia.

Nos livros da missa ' no Diurnal do Mocidade", as

orações se misturaram ora dirig-idas a Jesus e ora diri-

gidas á Virg-em. Na confusão desses cultos nós vemos,

senhor doutor, como é falsa a distineção dos cultos

de latria, dulia e hyperdulia ! O catholico na "ja-

culatória", recommendada por Pio VII, realiza na

mesma oração confusamente, os tres cultos ! !

Essa confusão de supplicas dirig-idas á Maria e a

Jesus por occasião da communhão e da missa, prova

que o sacrifício incruento é a "heresia collyridiana"

triumphante, apesar dos anathemas da Egreja Christã,

no quarto século !

A heresia triumphou ! Mas, na "marca registra-

da" que traz, emquanto o sr. dr. Carlos de Laet lê o —
J. H. S. e traduz : — Jesus Hominum Sauvator ; e o je-

suíta traduz "In hostes Socvire
;
isto é, não dar quartel

aos inimig-os" (Padre Belchior de Pontes, Vol. I, pag\

67 Julio Ribeiro) os pag-ãos divisavam a sua tríade e

liam : — Isis, Horus, Seb ! !
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Nós, porém, sr dr. Carlos de Laet, lemos naquella

marca do paganismo a condemnação da Egreja Papal,

na pratica do mimetismo catholico : Iníqua ! Herkti-

ca ! e Satânica !

XXXV

Tratando da falsa distincção de cultos, que o Ro-

manismo mimetisou do pag-anismo, onde havia deuses

maiores e menores, deuses superiores e inferiores, fiz

sentir ao sr. dr. Carlos de Laet que, na Egreja Ro-

mana, o povo praticamente não fazia diíferença entre

os cultos de latria, hyperdulia e duha.

Escrevi : — «O povo tanto se ajoelha diante do

altar do Sanctissimo, como se g-enuflecta diante das

imag-ens da Virg-em Maria e de S. Benedicto ; reza

os mesmos Padre-Nosso, <Ave- Maria e Gloria-Patri ; faz

o mesmo Pelo signal, e tudo com egnal devoção.

Na pratica, interna ou externa não ha distincção

de cultos. E, portanto, o povo, segundo mesmo o en-

sino da Egreja Romana, está cahindo no peccado

mortal de idolatria! Peccado abominável e maldicto,

perante a Palavra de Deus».

A estas verdades incontestáveis, porque expressam

a realidade de factos diariamente testemunhados pelo

sr. doutor e por quasi todo o mundo, eis o que s. s.

respondeu :

«Estou vendo a caridosa afflicção do sr. pastor,

suppondo-nos cahidos em nefandas praxes idolatricas
;

e daqui o tranquilliso assegnrando-lhe que de todo in-

fundados são os seus receios

.

«Ajoelharmo-nos diante da imag-em ou do simulacro

de um heróe do Christianismo não é render áquelle si-

mulacro, nem mesmo ao heróe christão, que elle repte*

senta, o culto devido ao Ente Supremo. O sr. Alvaro

Reis calumnia o povo brasileiro com lhe attribuir tão

grosseira estupidez que não disting-a entre o Deus da,
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nossa religião e a Sancta Virgem, ou qualquer outro

sancto. «Persignando-se, o catholico brasileiro principia

as suas orações confessando o Deus Trino e Uno e o

adorável sacrifício da Redempção. Rezando o Padre-

Nosso repete a prece das preces que nos foi ensinada

pelo próprio Jesus Christo E na Saudação Angelica tem
occasião de aprender que sendo Maria a Rainha dos

Sanctos todavia nos dirigimos a Ella bem diversa-

mente do que o fazemos ao Senhor pois que lhe não

pedimos nos defira as supplicas, mas que por nós,

peccadores, rogue ao seu Divino Filho».

Admirável resposta ! Como estas palavras do sr.

doutor evidenciam falta de sinceridade no illustre

deffensor do Romanismo!

Osr. dr. Carlos de Laet asseverou cathegorica-

mente, primeiro, que os meus receios são infundados.

Mas porque s. s. não contestou a realização dos factos

que apontei ?

Não é certo que s. s. de joelhos e mãos postas di-

rige a mesma oração a Deus, á Virgem Maria e aos

Sanctos?

Não é certo que s. s. na mesma supplica, se di-

rige a DeuSs á Virgem Maria e aos sanctos ?

Conseguintemente não é certo que s. s. na mesma
sentença rogativa dirigida a Deus, á Virgem Maria e

aos Sanctos, espiritual, contricta e fervorosamente

pratica e confunde em um só acto os tres cultos de

latria, hyperdulia e dulia ?

Tanto isto é verdade, que sem demora apresento

as provas fundamentaes destas interrogações.

Isto fazendo, repellirei a sua inqualificável ousadia

de me chamar de calumniador dos meus concidadãos

—

o povo brasileiro.

O povo brasileiro sabe, sr. doutor, que eu sou in-

capaz de o calumniar. Elie é testemunha da verdade

dos meus assertos.
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Eu tenho sciencia e consciência de não ser ca-

lumniador. Por nascimento, e até a edade de dezesete

annos, fui cathoíico romano. Na minha infância, por

entre lagrimas, beijei a imagem do Senhor Morto, ado-

rei a imagem do Senhor Morto.

Assim o fiz, porque assim m'o ensinou o sr. Padre

Mestre, Assim o faziam os meus queridos.

O povo assim o faz ainda hoje . O povo sabe que eu

não estou mentindo.

Quem está sendo infiel á verdade, peza-me dizel-o

é o sr. dr. Carlos de Laet. Eu creio mesmo que s. s.

infelizmente está sendo desleal á sua própria consciên-

cia, pois não é de modo algum acreditarei que s, s
.

, ul~

tramontano como é, ignore os actos e rezas mais com-

muns do culto romanista.

Eis aqui sr. dr. Carlos de Laet, as provas funda-

mentaes dos meus assertos; provas de que não sou ca-

lumniador:

1? Abra, o sr. doutor o Diurnal da Mocidade Christâ

á pag. 26, e s. s. encontrará esta oração, este acto do

culto romanista :

«Jesus meu, vinde em meu soccorro e dae-me a

graça de não consentir a tentação que me persegue.

C(0' Maria, concebida sem peccado, rogae por mim
não me desampareis».

Aqui tem, pois, o sr. dr. Laet, em uma oração,

supplicas dirigidas a Jesus, que é Deus, e á Virgem Ma-

ria. Aqui, portanto, no mesmo acto religioso, tem s. s.

a pratica e a confusão dos cultos de latria e hyperdulia.

Portanto, tem fundamento a minha asserção
;

por-

tanto, não sou calumniador.

2? Abra o sr. dr. Carlos Maximiano Pimenta de

Laet, este livro ápags. 31-37. Ahi s. s. encontrará a

Ladainha de Nossa Senhora, na qual se misturam

intermitentemente orações, pedidos, rogativas a Deus

e á Virgem

,



Nesta devoção romanista se mesclam, se confun-

dem os cultos de la/ria e hyperdulia.

Conseg-uintemente, tem todo fundamento a minha

asserção, quando asseverei, como affirmo e hei de

sempre proclamar, que o Romanismo, e comelle, o sr.

dr. Carlos de Laet, idolatricamente confundem cultos

rendidos ao Creador e á creatura. Conseg-uintemente

cahem em idolatria. Log-o, eu não sou calumniador.

3? Está o sr. dr. Carlos de Laet assistindo de-

votamente á missa, e ao Confiteor s. s. rezará o se-

g-uinte :

«Eu me accuso diante de vós, ó meu Deus, de

todos os peccados de que sou culpado. Me (sic)

accuso delles em presença de Maria Sanctissima. . . em
presença de todos os Sanctos, e de todos os fieis (mas

como esta confissão é intima claro fica que os cir-

cumstantes não ouvem confissão nenhuma !. . .) porque

tenho peccado por pensamentos, palavras e obras, por

minha culpa, por minha grande culpa. E por isso peço

e rog-o a Sanctissima Virg-em e todos os Sanctos queiram

interceder por mim.
«Senhor, escutae favoravelmente as minhas ora-

ções. Amen».
Aqui tem o sr. dr. Laet, na sua missa, por oc-

casião do sacrifício do altar, esta mixordia : uma oração

em que s. s. se confessa a Deus, á Virg-em, aos sanctos

e até aos fieis que não o ouvem nem sabem dos seus

peccados. Neste particular, esta oração é uma mentira !

Nesta oração, o romanista pede e roga á Virgem

e aos Sanctos queiram interceder por elle. Nesta sen-

tença impetratoria, em acto de culto, se confundem no

mesmo instante os cultos de dulia e hyperdulia . E im-

mediatamente, no periodo seg-uinte, o catholico passa,

sem o saber e sem sentir, para o culto de lalria, invo-

cando o Senhor Deus.

E', portanto inneg-avel que, na missa, o sr, dr.
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Carlos de Laet e todo o povo romanista praticam e con-

fundem na mesma oração, os cultos de lalria, hyperdulia

e dulia.

E, conseguintemente, sr. doutor, força é que

s. s. reconheça e confesse que eu não sou calum-

niador

.

4? Ainda na missa, antes do povo dispersar-se,

mandou o Papa Leão XIII que o sr. dr. Carlos de

Laet e demais correligionários fizessem esta oração :

«Deus refugium nostrum et virtus, populum ad te

clamantem propitius respices, et intercedente gloriosa

et immaculata Virgine Dei genitrice Maria, cum beato

Josepho Ejus Sponso, ac beatis Apostolis tuis Petro

et Paulo et omnibus Sanctis, quas pro conversione pec-

catorum pro libertate et exaltatione sanctae Matris Ec-

clesias preces eífundimus, misericors et benignus exaudi

Per Christum Dominum Nostrum. Amen.»
Outra incontestável prova da confusão idolatra do

Romanismo ! E, sabendo o sr. doutor destas rezas,

destes actos de culto feitos, tributados de uma só vez a

Deus, á Virgem, aos Sanctos e á toda corte celeste, ain-

da ousou chamar-me calumniador ?

Não, sr. dr. Carlos de Laet, a bem de sua própria

dignidade queira fazer o favor de retirar essa insul-

tuosa expressão.

Não, sr. doutor, eu não sou calumniador.

5.° Não foi somente o Papa Leão XIII que ordenou

a mistura e confusão do culto á creatura com o culto

ao Creador. Antes delle,Pio VII, a28 de abril de 1808,

ordenou estas jaculatórias, que, contrictamente rezadas,

possuirão a virtude magica de arrancar os peccados do
lombo e as almas do Purgatório :

«Amado Jesus, José e Maria, o meu coração vos

dou e alma minha (sic).

«Amado Jesus, José e Maria, assisti-me na ultima

agonia.
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«Amado Jesus, José e Maria, expire em paz entre

vós a alma minha (sic).»

Estas jaculatórias, neste precioso vernáculo, devem
ter sido rezadas, contricta e fervorosamente, pelo in-

signe purista, o sr. dr. Calos de Laet. E, conseguinte-

mente, s. s. nesse acto de religião romanista nivelou e

confundiu em cada supplica as pessoas de Deus, da

Virgem e de S. José. Confundiu e fundiu na mesma
petição, em um só acto de fé, os tres cultos de duUa

)

hyperdulia e latria !

Aqui, sr. dr. Carlos Maximiano Pimenta de Laet,

não ha negar, a Egreja Romana, por ordem de seu in-

fallivel chefe, pratica e confunde o culto dacreatura com
o culto do Creador : funde em um acto os tres cultos,

tornando a sua distincção completamente nulla, abso-

lutamente falsa !

Segundo a theologia romanista, tributar o mesmo
culto á creatura que ao Creador é idolatria

;
ora, a

Egreja Romana, por ordem dos seus Papas, tributa o

mesmo culto, com as mesmas palavras, com as mesmas

supplicas, com a mesma intenção e contricção, e com

o mesmo acto externo, á creatura que ao Deus Crea-

dor; Logo, a Egreja Romana é idolatra, o sr. dr. Car-

los Maximiano Pimenta de Laet é idolatra e o povo

romanista é idolatra.

Contra factos não ha argumentos. E ahi estão os

factos proclamando a idolatria romanista.

Logo, sr. dr. Carlos Maximiano Pimenta de Laet,

força é s. s. reconhecer que os meus receios têm todo o

fundamento
;
força é que s. s. reconheça que eu não

sou calumniador.

Espero da dignidade do sr. dr. Carlos Maximiano

Pimenta de Laet levantar do tapete o insulto que atirou

,

procurando ferir-me.

Eil-o a meus pés. Retire-o porque é torpe de

mais.
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Não vim á imprensa para rebeter e repellir insul-

tos. Aqui estou para sustentar, com toda a sinceridade,

com plena e absoluta convicção religiosa, histórica e

scientifica, que a Egreja Romana é o mimetismo do

Paganismo.

Isto tenho feito.

Si lhe é possivel, sr. doutor, prove a falsidade dos

meus arg-umentos, destrua os factos históricos e os

textos biblicos com que tenho, a toda evidencia, com-

provado a these que me propuz sustentar.

Mas, insultar adversário á ming-ua de arg-umentos,

não é dig-no, sr. doutor.

Eu de todo o meu coração perdoo esta fraqueza

do sr. dr. Carlos de Laet. Estou crente de que o fez em
desespero de causa tão má, quão abominável e mal-

dicta : a defesa do que não tem defesa : — o mime-

tismo catholico.

Quebre, sr. dr. Carlos Maximiano Pimenta de

Laet, de uma vez para sempre, essa penna fe-

rina e insultuosa. Respeite as suas próprias cãs. Lem-
bre-se que «o tempo é breve» e que, daqui a pouco,

terá de comparecer perante o Tribunal de Christo.

Condemnado neste prélio pela opinião publica, per-

doado pela victima de seus insultos, desejo sincera-

mente que o sr. doutor arrependido e crente também
seja absolvido na eternidade e recebido na Gloria por

Jesus — o único mediador e salvador dos homens.

XXXVI

Depois de eu ter demonstrado como os romanistas

confundem idolatricamente os cultos de latria, hyper-

dulia e dtilia, em quasi todos os seus actos relig-iosos,

não me posso furtar ao desejo de apreciar estas asser-

ções interessantes do sr. dr. Carlos de Laet :

« Queira acredital-o o sr. protestante: todas as

crenças mal comprehendidas, constituem erros : porém,
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muito mais perigosos do que quantos se possam de-

rivar da invocação dos sanctos são as abusões decor-

rentes da livre interpretação das Escripturas, como
querem os pretensos reformadores do Christianismo

.

. A historia das seitas protestantes, é um tristissimo

painel dos mais lamentáveis desvarios do espirito hu-

mano ; e não é justo que um sectário de tão funestas

doutrinas increpe aos catholicos uma confusão, uma ig-

norância quasi impossível, e que em todo o caso, fa-

cilmente se desfaria com qualquer licção de cate-

chismo».

E' o caso de dizer-se : pela tua bocca te condemno eu».

Categoricamente affirmou o sr. doutor— todas as

crenças mal comprehendidas constituem erros. Ora,

argumento eu, sr. doutor, não ha crença mais mal com-

prehendida do que aquella que se baseia na falsa dis-

tincção dos cultos de dulia, byperdulia e latria\ logo, não

ha no Romanismo erro maior e mais pernicioso, erro

tão grande quão maldicto do que esse, porque a sua

confusão importa no peccado mortal de idolatria !

E, depois disto, ainda o sr. doutor se refere a la-

mentáveis desvarios do espirito humano ! . .

.

E* o caso de dizer-se tira a trave do teu olho, para

depois tirares a aresta do olho do teu irmão. . .

Diz ainda o sr. doutor : «não é justo que um sec-

tário. . . increpe aos catholicos uma confusão, uma ig-

norância quasi impossível e que em todu o caso se

desfaria com qualquer licção de catechismo»

.

Entretanto, o que é realmente impossível, sr. doutor,

és. s., nas jaculatórias e nas ladainhas de sua Egreja

fazer a distincção dos tres cultos no mesmo acto de

contricção e fé.

E tanto é impossível «vencer a confusão» i^os

cultosde duliajbyperdulia e latrta, que as próprias aucto-

ridades catholicas jamais revelaram em que real e pra-

ticamente consiste a sua distincção !
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E tanto é impossível «vencer a ignorância» dessa

triplice distincção de cultos, que os próprios papas têm

approvado orações que, no mesmo periodo impetratorio,

supplice rogativo, se fundem e confundem os tres

cultos, sem nenhuma possivel distincção intima e ex-

terna no acto de fé.

Portanto, quando o sr. doutor asseverou que a

«confusão dos cultos de dulia, hyperdulia e latria impor-

tava uma ignorância quasi impossivel e que facilmente

se destruiria com qualquer licção de catechismo», força

é reconhecer que nos factos litúrgicos e nos actos reli-

giosos quotidianos, praticados pelos romanistas, s. s.

encontra seu completo e próprio desmentido !

Ora, quem assim é desmentido pelos actos de sua

própria crença, deveria ser mais cauteloso em fallar

em «abusões decorrentes da livre interpretação das Es-

cripturas». Pois, ninguém tem abusado mais do próprio

bom senso do que s. s. que, nem interpetra bem a Pa-

lavra Divina e nem, muito menos, deixa de praticar os

ensinamentos abusivos e falsos das doutrinas que

affirma crer.

As «abusões decorrentes da livre interpretação das

Escripturas», sr. doutor, não podem ser peiores que

as abusões decorrentes da falsa distincção de cultos no

Romanismo, porque esta importa peccado de ido-

latria que, perante a mesma Egreja Romana, é peccado

mortal, e, perante a Palavra de Dkus, é cousa abo-

minável e maldicta !

«Abusões decorrentes da livre interpretação das

Escripturas » ! . . .

Já demorava esta chapa ultramontana e sediça dos

advogados romanistas ! Julguei que o sr. dr. Carlos de

Laet não descesse até ahi, porque hoje, póde-se dizer, o

Romanismo praticamente cedeu á influencia do Pro-

testantismo, e bem contra gosto, o livrç exame das Sa-

gradas Escripturas,



De facto, na terça feira 22 de janeiro de 1861, a

Sagrada Congregação do Index, tendo encarreg-ado al-

g-uns Consultores de examinar cuidadosamente a tra-

ducção franceza do Novo Testamento do texto da Vul-

gata Latina, pelo padre J. B. Glaire, e tendo os Con-

sultores, depois de um delig-ente exame, declarado que

a dieta obra nada continha contra a fé, nem aos bons

costumes, julg-ou nada obstar para que a mencionada

versão se pudesse imprimir feita alg-umas emendas e

notas indicadas pelos supra dictos theolog-os. Referido

isto ao Papa Pio IX pelo Cardeal Andréa, Prefeito,

Bispo Jeronymo de S. Cabina, na audiência, de 25 de

janeiro, sua sanctidade approvou o decreto.

Portanto, este Novo Testamento foi posto nas

mãos do povo francez, para livremente o ler e inter-

pretar, visto como em nenhuma parte desse livro consta

a acceitação obrig-atoria das notas explicativas.

Ainda, em 1870, cincoenta e cinco bispos impetra-

ram do Papa Pio IX auctorisação para ser publicado

o Velho Testamento, do mesmo Padre Glaire. Na
carta dirig-ida ao Papa, assim se expressaram elles :

«E' incontestável que nada pode hoje impedir a leitura

de toda a Biblia no mundo. . Finalmente, uma Bíblia

franceza tirará a s protestantes todo o pretexto de ao
cusar injustamente a Egreja Catholica de impedir os

fieis de ler a Palavra de Deus».

Portanto, a Biblia, hoje, deve estar nas mãos do

povo catholico, graças a influencia dos
|
rotestantes. E

como não ha interpretação fixa, como até hoje não ha

um só commentario que expresse a interpretação in-

fallivel do Romanismo, claro fica que a Egreja Ro-

mana tem tacitamente sanecionado o livre exame c a li-

vre interpretação da 'Bíblia, ou em outras palavras : a

Egreja Romana tem sanecionado, segaindo a opinião do

sr. dr. Carlos de Laet, as ((decorrentes abusões da

livre interpretação das Escripturas» ,
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Siosr. dr. Carlos de Laet se desse ao trabalho

proveitoso de estudar a doutrina romanista nos com-

mentarios biblicos das auctoridades catholicas haveria

de reconhecer que a livre interpretação é um facto calholico

no Romanismo.

Queira s. s. abrir a Biblia de Frei Sarmento, e

compare as «notas» com aquellas que foram feitas

pelo Padre Antonio Pereira de Figueiredo
;

depois,

confronte- as também com as «notas» modificadas na

edicção da Biblia de Figueiredo, da Casa Garnier
;

e,

ainda depois, essas «notas» todas compare com os

commentarios feitos no Novo Testamento do Bispo de

Coimbra (1875) ;
e, finalmente, estude as «notas» dos

Evangelhos Franciscanos, ultimamente publicados na

Bahia, com todos os requesitos da approvação ecclesi-

siastica, e terá s. s., na evidencia de todos esses factos,

as provas materiaes, intuitivas, incontestáveis, de que,

na Egreja Romana, está sanccionado praticamente

aquillo que s. s. julga concorrer para abusões : a

livre interpretação das Escripturas.

E si estes factos ainda não bastarem, lembro a s. s.

os dizeres de um telegramma, publicado ultimamente,

— fevereiro de 1903 —em todos os jornaes, e que in-

formava ao mundo que o Papa Leão XIII, nomeara

uma commissão de eminentes theologos para fixar a

interpretação das Escripturas. Conseguintemente,

força é s. s. convir em que, desde que a Egreja não fixou

a biblica interpretação esta não pôde deixar de ser,

de facto, livre.

Sob o ponto de vista ecclesiastico romano, a livre

interpretação decorre da falta da Egreja em não ter,

até a presente data, fixado o sentido e a interpretação

da Biblia.

Emquanto a Egreja Romana não fixar a interpre-

tação das Escripturas, ipso-facto, esta não pôde deixar

de ser livre.
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E' tal a liberdade que ha na Egreja Romana,
para interpretar-se a Bíblia, que as auctoridades eccle-

siasticas têm approvado obras cujos commentarios bí-

blicos, francamente se contradizem !

Quer o sr. dr. Carlos Maximiano Pimenta de Eaet

uma prova ? Eil-a :

Abrindo o Novo Testamento do Bispo de Coimbra,

obra approvada pelo Papa Pio IX, encontrará o sr.

doutor o commentario ao versículo 18 do Evangelho

de S. Matheus, cap. 16, que refere as seguintes pa-

lavras de Jesus : — Tu és Pedro e sobre esta pedra edifi-

carei a minha Egreja».

Pois bem, diz o commentario : — «No syrio chal-

daico, em que se fallava no tempo de Jesus Christo,

não havia differença de género entre o nome próprio

'Pedro e o nome commum pedra
;
por isso é que, nessa

língua, a allusão é mais simples e natural».

Portanto, neste commentario se ensina que Pedro

é a pedra fundamental da Egreja.

Agora, sr. doutor, abra o Novo Testamento, na

Primeira Epistola de S. Paulo aos Corinthios, cap. 3?

e versículo 11, e s. s. lerá estas palavras do Apostolo

S. Paulo :

—

Porque ninguém pôde pôr outro fundamento

sinão o que foi posto, que t Jesus Christo.

Pois bem, veja ag-ora, o sr. doutor o commentario

deste mesmo versículo : 11. «O fundamento da Egreja

de Deus é Jesus Christo e a sua doutrina, ou a fé que

n'Elle obra pela caridade».

Eis ahi a confusão resultante da infallibilidade

Tapai ! . . . Na pagina 37, a Egreja Romana impinge

aos seus leitores, que S. Pedro é a pedra fundamental

da Egreja; e na pagina 315, a mesma Egreja Papal en-

sina que o fundamento é Jesus Christo, ou a fé que

nelle obra por caridade ! . .

.

E estes infalliveiscommentos deixarão o Romanista

nesta confusão :
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Qual será o fundamento da Egreja ? Será São

IPedro ? Será Jksus ChrisTo, ou será a fé em thristo

que n'Elle obra por caridade ?

Quer outra prova ?

Eil-a, sr. dr. Laet, na Biblia do Padre Antonio

Pereira de Fig-ueiredo, publicada de 1794, a 1819,

vol. VI pag\ 68 : — One til és Pedro e sobre esta pedra

edificarei a minha Egreja».

Nota : — «Tú és real e effectivamente uma pedra,

segrmdo o nome que já dei : João 1: 42-43, accrescen-

tando ao de Simão o de Cephas, que quer dizer pedra

ou Pedro] e sobre a firmeza desta pedra fabricarei eu a

minha Egreja. Por estas palavras, diz S. João Chry-

sostomo, lhe annunciava que muitos abraçariam a

mesma fé que acabava de confessar ...»

Portanto, aqui o commentador affirma que a pedra

fundamental da Egreja é a firmfsa de S. Pedro:

sobre a firmesa desta pedra, fabricarei a minha

Egreja».

Ag-ora, sr. doutor, faça o favor de abrir esta

mesma obra approvada, pelas auctoridades de sua Sanda

Madre Egreja vol. 7, pag-. 8, Primeira Epistola aos Co-

rinthios, cap. 3? e ver. M :

«11 (f)— Porque ninguém pôde pôr outro fundamento

sinão o que foi posto, que ê Jesus Christo»*

«Nota (f) : Entende-se que seja fundamento pri^

mario e essencial. Porque, faliando do fundamento se-

cundário, nenhum inconveniente ha em que também
os apóstolos e os prophetas se dig-am fundamentos da

Egreja como S. Paulo os chama na Epistola aos

Ephesios. cap. II e versiculo 20».

De modo que á luz deste commentario, Jesus é o

único fundamento primário e essencial da Egreja,

e S. Pedro nada excede aos Apóstolos e prophetas ; é

como todos os outros — fundamento secundário . .

.

E, assim, no volume seis, diz o padre : — que a
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Egreja está fabricada sobre a «firmeza» de S. Pedro.

E, portanto, Jesus é simples «architecto»

.

Ag-ora, no volume sete, diz o mesmo padre que o

«fundamento principal ou primário» é Jesus ChrisTO,

e S. Pedro em nada differe dos outros apóstolos e Pro-

phetas porque elle e elles nada mais são do que «pedras

secundarias ! . . . Portanto . . era um dia a celeberrima

supremacia de S. Pedro !. . .

Ainda, sobre este versiculo da Escriptura, tenho

aqui outro commentario approvado por auctorMades

respeitabillissimas, entre os romanistas.

«Como si dissera : Simão eu te escolho para seres,

como eu próprio sou, um homem a parte, acima de todos,

um outro eu. Pela natureza tu és Simão
;
pela graça,

eu te faço Pedro — rochedo, fundamento de minha

Fgreja Eu, divino architecto da Egreja, te dou

uma solidez fundamental : Eu sou o principio da tua

firmeza ; Tú serás unido a mim, tú repousarás sobre

mim, que sou a pedra, mas a pedra e o fundamento

principal. Minha egreja assentará sobre ti e sobre

mim. Unido e como identificado com a Egreja e com-

mig-o tú partilharás meus soffrimentos, meus com-

bates e meus triumphos. . . Assim como apedra, isto é,

o rochedo fundamental exprime a soberania, o throno

do império ecclesiastico, dado a Simão Pedro e a seus

successores perpetuamente; assim as chaves significam

o poder e as attribuições desta soberania» . . . Curso

Abreviado de Religião, pags >i-52. Padre F. X. Schcttppe.

Seg-undo a elástica interpretação acima copiada,

S . Pedro é um outro Jesus Christo ! . . . S . Pedro

é um outro eu de Jesus Christo ! ! . . . Jesus Christo

é o principio de firmeza de S. Pedro. . . Jesus Christo

está unido a S. Pedro. . . S. Pedro está repousado sobre

Jesus Christo, porque Jesus Christo é a pedra funda-

mental e 3. Pedro a pedra secundaria, mas a Egreja

assentará sobre S. Pedro, isto é, sobre apedra secun-
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Egreja mas é a pedra fundamental de S . Pedro !. .. Não

obstante iss \, a Egreja ha de assentar sobre S. Pedro

e sobre Jesus Christo! ... A pedra quer dizer o throno,

a soberania do império ecciesiastico. . . isto é a pedra

é fundamento, alicerce e, ao mesmo tempo, é cupola, é

telha, é zimbório, é tudo ! . . .

Na verdade, na Egreja Romana ha licença de se

dizer disparates e, por mais que se contradig-am os

mesmos disparates, são todos elles approvados pelas

auctoridades ecclesiasticas ! . . .

Eis ahi, sr dr. Carlos de Laet, «as abusões con

sequentes da livre interpretação» das Escripturas feita

pelo clero romanista, no proposital intuito de mentir

á verdade clara e simples do Evang-elho !

E écom taes «notas explicativas» que se pretende

auxiliar ó povo rude a comprehender as Divinas Es-

cripturas ! . . .

Sem que sejam acompanhadas dessas «notas», as

Escripturas se tornarão perig-osas nas mãos do povo,

porque pela interpretação livre, mas natural e verda-

deira, decorrerão conclusões que demonstram a verdade

que condemnao erro ; a luz que repelle a treva, o Chris-

tianismo que contradiz a Egreja do Papa o Anti.

Christo ! . .

.

A Egreja Romana teme a leitnra da Escriptura em
sua pureza e simplicidade, e isto porque, ou não crê no

poder sanctificador da Palavra de Deus, ou reconhece

que as suas doutrinas Papaes estão em completa con-

iradicção com os priucipaes preceitos das Sagradas

Lettras.

Pois não è ciivel que a Egreja Romana sincera-

mente creia na virtude sanctiricadora da Divina Palavra

e ao mesmo tempo a julg-ue elemento perig-oso para a

verdadeira fé . S. Paulo disse : — kA fê é pelo ouvido,

e o ouvido pela Palavra de Deus-». David asseverou no
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Psalmo 118 : — «As tuas palavras guardei no meu coração

para não peccar contra ti. Jesus impetrou do Fae :
—San-

ctifica-os na verdade a tua Palavra é a verdade.

A Egreja Romana, porém, não quer que o povo
creia pelo conhecimento directo e pessoal da Palavra

de Deus ; não quer que o povo enthesoure no seu cora-

ção os ensinamentos divinos nem seja sanctiíicado pela

verdade do Evangelho !

E tanto isto é verdade, que as mesmas Bíblias

approvadas pela Egreja, cila não se empenha por

sua larga circulação

.

A única edicção popular das Escripturas, em língua

portugueza,é o Novo Testamento do Bispo de Coimbra,

publicado em 1875, e para «tirar aos protestantes o

pretexto de accusar injustamente a Egreja Catholica Ro-

mana de impedir o povo de ler a Palavra de Deus».

Entretanto, esse Novo Testamento ainda não teve,

que eu saiba, uma segunda edicção, depois de 34 annos!

Tenho feito conferencias evangélicas, usando quasi

sempre desse Novo Testamento, e para que ninguém

duvide das citações feitas, na demonstração da falsidade

das doutrinas romanistas, que vou combatendo, declaro

que o Novo Testamento é approvado pelo Papa. Por

essa occasião, leio a carta dirigida ao Papa pelos 55

bispos. E, como o fim dessa publicação fosse prevenir

o povo contra a influencia das biblias falsas e trun-

cadas dos protestantes, tenho perguntado aos meus

auditórios — si alguns dos ouvintes já receberam

das mãos de seus respectivos parachos este livro, afim

de se prevenirem contra as heresias dos protestantes,

afim de se certificarem da verdade religiosa.

A resposta unanime que tenho recebido de todos

os auditórios, desde esta Capital até Sancta Euzia de

Goyaz, sempre tem sido uma e a mesma : — «Nunca

vimos tal livro !»

E, porque terá assim procedido o clero romanista ?
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A razão é esta : é que elle está convicto de que,

por mais annotada que seja a Escriptura Sagrada, o

povo reconhecerá que a verdade do Evangelho é a

condemnação da Egreja Romana !

Agora, estão empenhados os frades franciscanos

da Bahia na publicação dos Evangelhos, edicção po-

pular, a 300 réis cada folheto.

Assim como o foram do Novo Testamento do

Bispo de Coimbra, estou certo que os protestantes

serão os principaes compradores dos Evangelhos Fran-

ciscanos . Sei de um protestante que mandou comprar

duzentos exemplares para distribuil-os entre seus

amigos romanistas, para que estes se certifiquem da

verdade e fidelidade dos Evangelhos, edictados pelos

protestantes.

E as notas explicativas ?

A estas não temem o? protestantes, porque

estão certos que as «notas explicativas» são dos frades

e o Evangelho é de Dkus.

A palavra dos frades, por mais sagazes e sophistas

e sábios e astuciosos que elles sejam, é como a flor da

herva que pela manhã é bella e viçosa, mas, pela

tarde, está murcha e morta ! Mas a Palavia de Deus

é eterna e permanece para sempre»

Frades ! propagae e dissiminae os vossos Evan-

gelhos annotados e assim concorrereis para que mais

apressadamente o povo brasileiro reconheça que vós

nada mais sois que corruptores das puras doutrinas

de J.esus !

A Egreja Romana teme as consequências da livre

leitura e interpretação da Escriptura.

Dkus, porém, não teme as consequencies da lei-

tura de sua 1'alavra enviada ao mundo para salvação

do homem.
Disse Moysés ao povo :

— Tonde nos vossos cora*

ções e nos vossos espíritos estas minhas palavras e tra%ei+as
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suspensas nas vossas mJos por sigual e collocaeas entre os

vossos olhos.

Ehsihae a vossos filhos que as meditem quando estiverdes

assentado em vossas casas, ou caminhardes, ou quando vos

deitardes, ou vos levantardes. E escrevel-as eis sobre os

portaes de vossas casas para que os vossos dias e os dos

vossos filhos se ihultipliqncm na terra. .» Deuteronomio

in:i8-2i

.

Jesus não temia o livre exame das Escripturas.

Elie disse : — Examinae as Escripturas pois julgues ter

nellas a vida eterna*, cilas são que dão testemunho de mim

S. João s:y).

S. Paulo não temia o livre exame das Sagradas

Lettras ; pois disse a Timotheo ; T/t permanece firme

no que aprendeste, e no que te foi confiado, sabendo de, quem

aprendeste, e que desde a infância tivestes/e conhecimento

das Sagradas Letlras que te podem instruir para a salvação

pela fé em Jesus ( hristo. Toda a Escriptura divinamente ins-

pirada é util para ensinar, para reprehender, para corrigir,

para instruir na justiça
; afim de que o homem de Deus seja

perfeito e preparado para toda a boa obra. II a Timotheo

y.14-1/. Novo Testamento approvado pelo Tapa^pag. 4I.

Eisahi sr. dr. Laet, só a sua Egreja Romana teme

a leitura e interpretação da Biblia, porque a Biblia, a

1'alavra de Deus é a condemnação do Romanismo, que

n da mais è que o mimetismo da mentira pagã.

Oh ! povo brasileiro quereis vos convencer da falsi-

dade do Romanismo ?

Examinae as Escripturas !

Leitores, quereis vos convecer da fatuidade da de-

fesa ultramontana do sr. dr. Carlos de Laet ?

Examinae as Escripturas !

Leitores, quereis ser theorica e praticamente chris-

tãos ?

Obedecei a esta ordem de Jesus : — Examinae as

Escripturas, pois, são ellas que dão testemunho de mim.



— 301 —

No dia que no Brasil a Biblia for o vade mecum do

povo, nesse dia o caracter nacional será sanctificado e

o povo brasileiro constituirá a nação mais feliz do

inundo !

Oxalá que esse dia não esteja longe !

XXXVII

Era artigos anteriores, provei que os sanctos padres

dos primeiros séculos da era christã absolutamente não

criam no culto e intercessão dos sanctos.

Provei, ainda mais, que o padre Bergier fizera ci-

tações falsificados, querendo assim impingir aos seus

leitores a sancção desse culto idolatra em nome de au-

ctoridades taes como S. Irineu, bispo de Lyon ; S. Ig-

nacio, bispo de Antiochia, e o grande Origenes.

Não satisfeito com a demonstração irrefutável que

sustentei, e pela qual provei a fraude pia dos theologos

romanistas, o sr. dr. Carlos de Laet, para não sedar

por vencido, também se quiz dar ao vaidoso trabalho de

contestar as citações patristicas que oppuz ás falsifica-

das citações de Bergier & C.

Eis as palavras do sr. doutor :

«As citações inventaram-se para corroborar com
argumentos de auctoridade o pensamento do escriptor

;

mas não o entende assim o sr. Alvaro Reis. S. s. cita

a esmo, a torto e a direito, para aturdir quem o lê, e

muitas vezes sem a menor connexão com o assumpto

.

«Deste curioso defeito já exhibi provas nos meus

primeiros artigos; e muito mais elle recresce no acervo

de trechos pelo sr. pastor accumuladòs em sua conclu-

são. T(udis iiidigestaque moles.

«Que se tem debatido entre s. s. e o humilde su-

bscriptor destas linhas ? A intercessão dos Sanctos c o

que de tal verdade é rasoavel consectario. O sr. pastor
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quer impugnar essa verdade, mas para isto cita passa-

gens que absolutamente não condemnam a intercessão

e o culto dos sanctos.

«Exemplifiquemos. Palavras do meu antagonista:

«E\ portanto, (o citado culto) um culto extrangeiro, re-

pelido pelos Sanctos na terra e pelos Anjos no Céu !

Sel-o-á, também, pelos primitivos christãos ? E' o que

passamos a demonstrar. E provamos com S. Clemente

(a. d. 30-130) em sua I Epistola aos Corinthios, onde

elle evidencia que a graça e a paz são por Nosso Se-

nhor Jesus Christo.»

«Realmente seria duvidar do bom senso dos leito-

res catholicos ou protestantes, o desinvolver longo ra-

ciocínio para mostrar que, sendo a graça um dom so-

brenatural que Deus gratuitamente concede pelos me-

recimentos de Jesus Christo ás creaturas intelligentes,

para conduzil as á eterna salvação, nada ha que á esta

definição de eminentes theologos catholicos absoluta-

mente possa repugnar nos citados dizeres de S. Cle-

mente; nem tão pouco nelles algo existe que condemne,

reprove ou attenue a doutrina da intercessão.»

Muito bem, sr. doutor, não se esqueça mais destas

suas palavras : sendo a graça um dom sobrenatural que

Deus concede gratuitamente pelos merecimentos de Jesus

Christo ás creaUiras intelligentes para condu^il-as á eterna

salvação, nada ha que á esta definição de eminentes theologos

catholicos absolutamente possa repugnar nos citados diferes

de 5. Clemente ; nem tão pouco nelles algo existe que con-

demne, reprove ou attenue a doutrina da intercessão,

A primeira parte deste longo periodo eu subscrevo

porque sinceramente creio 1?, que a graça é um dom

de Deus
; 2?, que esse dom é concedido gratuitamente

e só pelos méritos de Jesus Christo
;
3.°, que é exclu-

sivamente só por esse dom gratuito que as almas são

levadas a eterna salvação
; 4?, que estas doutrinas são

verdadeiras e por isso não repugnaram a S. Clemente,
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assim como não repugnam aos protestantes, que as

adoptam e propagam de todo o coração.

Quanto, porém, dizer o sr. dr. dr. Carlos de Laet

que ellas não condemnam, não reprovam e não repug-

nam a doutrina da intercessão e culto dos sanctos, isso

s. s. affirmou porque infelizmente não soube o que

escreveu !

Disse o sr. dr. Carlos de Laet : a graça é o dom
gratuito de Deus.

Ora muito bem, si essa verdade s. s. sinceramente

crê, como poderá s. s sanccionar a doutrina romanista

qua a lavagem baptismal, ex opere operato, tem a virtude

de apagar o peccado original e outros quaesquer que o

baptizando tiver até então commettido ?

No baptismo, e em todos os sacramentos, segundo

a doutrina romanista, a graça depende do acto sacra-

mental feito com boa intenção : assim «se lhes concede

a graça com que se fazem justos.» Concilio de Trento,

Ses. VI, cap. III.

Este sacramento do baptismo, porém, depende dos

cobres dos freguezes, e estes pagamentos dependem

dos seus trabalhos, das suas obras. Logo, a graça no

baptismo não é dom gratuito, mas um dom obtido pelo

mérito, pelas obras e dinheiro do homem.

Vae a alma do romanista para o Purgatório — a

cosinha dos padres, segundo um provérbio popular ita-

liano — para sahir daquelles tachos purificadores não

basta o dom gratuito de Deus é mister mandar suffra-

gar as almas penadas em depuradoras flammas, é mister

mandar dizer missas ! E as missas custam dinheiro, e

o dinheiro depende das obras licitas, e muitas vezes il-

licitas, realizadas pelos devotos parentes e amigos ro-

manistas !

Ha, é verdade, um recurso menos dispendioso mas
muito mais penoso, dizem mesmo cacete : é rezar rosá-

rios de quinze mysterios ; 150 Ave- Marias, 15 Padre-
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Nossos e 15 Gloria-Tatri ! Isto feito contrictamente

por muitas vezes (não se sabe quantas ! ) é possível

que se consiga libertar a alma romanista do fogo que

dile as maculas veniaes !

O que é certo, porém, é que essa gostosa quão

anciosa libertação purgatorial custa rezas aos centos ;

custa obras mil ; custa innumeros sacrifícios incruen-

tos (mas que cruelmente calam nos bolsos) e, portanto,

não é de graça !

Esta é a doutrina decretada pelo Concilio de Tren-

to : «Si alguém disser que o impio se justifica somente

com a fé, entendendo, que nada mais se requer que co-

opere para conseguir a graça da justificação ; e que

não é necessário por parte alguma, que elle se disponha,

e prepare com o movimento da sua vontade : seja

cxcommungado» Sessão VI, cânon IX.

Portanto entende a Egreja Romana «que a fé co-

opera com as boas obras para a justificação in ipso jus-

íilia per Christi gratlam accepta cooperante fidc, bonis operi-

biis crescunt. Isto é : crescem na mesma justiça, recebida

por graça de Christo, cooperando a fé com as obras.»

Sessão VI, cap. X.

Estas poucas palavras lançam plena luz sobre a

doutrina romanista, segundo a qual o catholico cresce

em justificação, se torna mais justo, se justifica pela

fé e pelas obras.

Aqui tem o sr. doutor outro mimetismo que a

Egreja Romana fez ao Paganismo, onde a justificação

é a cooperação da fé e das obras, concorrendo também a

graça dos deuses.

Esta doutrina é falsa e confusa.

E' falsa porque não tem base racional e não tem

base no Evangelho.

E' confusa, porque confunde dous factos distinctos

da espiritualidade christã : a justificação, e a sancti-

ficação.
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(( A justificação, cujo sentido forense é bastante

conhecido, é um acto da livre graça de Deus, no qual

Elie perdoa todos os nossos peccados e nos acceita

como justos diante de Si, somente por causa da justiça

de Christo a nós imputada e recebida só pela fé.» É,

portanto, um acto declarativo de Deus pela graça de

Christo. Pois é intuitivo que o impio não pode ser

justo ; o corrupto não é puro ; o prostituído não é in-

nocente ; o peccador não justifica os seus pec •

cados.

O peccador pôde ser perdoado pela graça de Je-

sus, porque Christo na cruz sofTreu e morreu em pro-

piciação dos peccadores que n'KHe crerem e que assim

confessarem tel-o como seu substituto e remidor. E' em
virtude da redempção alcançada por Christo, em
plena satisfação á justiça divina, que o peccador pôde

ser e é declarado justo ou justificado.

O corpo realmente morto não pôde por si reviver
;

a alma realmente morta em delictos e peccados não

pôde por si regenerar-se, justificar-se, sanctificar-se

.

Christo pela sua graça resuscitou os mortos.

Christo pela sua graça justifica o peccador.

O criminoso pôde ser absolvido e, assim, ser jus-

tificada a sua liberdade O acto delictuoso, porém, per-

manece para sempre, ainda que deva ser esquecido,

uma vez que o réu foi legalmente absolvido.

O peccador, crente em Jesus, é leg-almente ab-

solvido, porque Jesus satisfez, em seu lugar, a pena-

lidade exigida pela justiça divina. O christão é, por-

tanto, legalmente declarado justo e perdoado dos seus

peccados.

Assim como o homem, que maldosamente matou o

seu similhante, jamais poderá pelo seu próprio mérito

reparar o immenso crime que commetteu, assim tam-

bém o peccador, pelas suas boas obras, por seu pró-

prio mérito, jamais poderá justificar-se dos crimes
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commettidos contra si próprio, contra o seu próximo e

contra Deus.

Imaginar que o homem se possa justificar pelas

suas obras, importaria ou descrer do poder infinito do

sacrifício justificador de Christo,ou descrer de que seja

dever do homem realizar sempre o bem.

No primeiro caso, descrer do valor infinito do sa-

crifício de Christo é negar o Christianismo, porque

importa neg-ar a divindade de Jesus Christo — a pedra

fundamental do Christianismo.

No segundo caso, é negar um facto cctnmum á

consciência, perante a qual nem o homem jamais deve

deixar de fazer o bem, nem jamais poderá fazer bem
de mais, para, com o saldo de suas boas acções, equi-

librar o debito de suas acções más.

As doutrinas do Paganismo e do Romanismo ima-

ginam que o homem tem uma conta corrente com o

Creador : no — debito — são lançados os actos pecca-

minosos e no — credito — os actos virtuosos. Si na ba-

lança da justiça dos deuses pesar mais a concha em que

estão os actos máus, a alma será condemnada ; si pesar

mais a concha em que estão as boas obras, as obras

meritórias, a alma será salva. W isso precisamente o

que o padre Vigoroux reproduz de um papyro : uma
illustração da crença egvpcia sobre o julgamento dos

mortos diante do tribunal de Osiris, La Biblie et les De-

convertes Modernes, vol. III pag.

Na balança indefectivel da justiça divina, somente

poderá redimir o homem de seus peccados o sacrifício

perfeito, e de valor infinito, de Nosso Senhor Jesus

Christo.

Admittir que o homem possa ajudar a Christo na

obra da justificação é confessar a imperfeição do sacri-

fício de Christo, é negar o seu valor divino.

Disse Jesus : — O que crer em mim tem a vida eterna,

$, João Viu?. Novo Testamento approvado pelo papa.
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Comprovando esta doutrina, da justificação e sal-

vação pela fé somente, Jesus disse ao ladrão crucificado

ao seu lado e que arrependido e crente supplicára se lem •

brasse delle em seu divino reino : — Hoje, tu estarás

commigo no Taraiso.

Esse ladrão moribundo, á beira da sepultura e do

Inferno, não poude realizar obra alguma meritória, não

poude receber as graças sacramentaes, somente creu

em Jesus, e naquelle mesmo dia foi salvo, foi justifi-

cado, foi para o Céu.

Oh ! si todos aquelles que hoje estão nos paroxis-

mos da morte e do Inferno, egualmente cressem em
Jesus, — no goso do Espirito Sancto, e na paz de

consciência, sentiriam a graça desta promessa divi-

na : — Hoje, tu estarás commigo no Paraíso.

Esta foi a doutrina ensinada pelos apóstolos :
—

Justificados pela fê temos pa^ com Deus por Nosso Senhor Jesus

Christo. Novo Testamento approvado pelo papa. %pm. V:i.

Disse mais S. Paulo : Não rejeito a graça de Deus,

porque si a justiça vem pela Lei, foi inutilmente que Christo

morreu. Idem. Gaiatas, 2:2 1.

A justificação, sendo, portanto, um acto declarati-

vo e alcançado exclusivamente só pelos méritos infini-

tos de Christo, segue-se que é gracioso e immediato.

A sanctificação, porém, como o próprio termo está

indicando, c progressiva.

O homem arrependido e crente, está claro, se es-

forçará natural e expontaneamente para não incidir nos

peccados que triste e pezarosamente chorou aos pés da

da cruz de Christo.

Não se comprehende que uma pessoa creia e ame
a Jesus, que soffreu a paixão do Calvário, a morte ig-

nominiosa da cruz, em seu logar, por causa dos seus

peccados, e esta mesma pessoa continue a viver incidin-

do no peccado, que tanto offende ao seu Deus, e ma-

cula o seu próprio caracter.
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Quanto mais o homem crer em Jesus, que na cruz,

por elle se fez maldicto, tanto mais horror deverá ter

do peccado.

Conseguintemente, quanto mais christão fôr o ho-

mem, tanto mais prazer gosará em praticar o bem,

a impor-se como dever á luz de sua consciência, á luz do

Evangelho, a revelação de Dfíus infinita personificação

do Summo Bem.
Conseg-uintemente, quanto mais o homem for sin-

ceramente christão tanto mais crescerá no goso e na

pratica da virtude, tanto mais crescerá na graça e no

conhecimento do Evangelho, tanto mais crescerá em
sanctificação.

O fim principal do homem é glorificar a Deus e

gosal-o para sempre. Ora, uma vez que o homem accei-

ta a sua rehabilitação, pela fé em Christo, certamente

deverá ser este o fim de toda a sua actividade.

Por isso disse S. Paulo : — Ou vós comats ou bebaes

ou faceies qualquer outra cousa, fazei tudo pura gloria de

Deus. I Cor. X:$i.

E é, neste caso, que as boas obras justificam, ou

dão testemunho da realidade da fé christã no coração

do homem.

S. Thiago, apostDlo, energicamente verberou o pro-

cedimento daquelles que, dizendo-se christãos, não obs-

tante o seu modo de proceder proclamava sua falta de

caridade de amor e de fé.

Disse este apostolo : — Por que o juízo será sem miseri-

córdia para aquelks que não fazem misericórdia, mas a mi-

sericórdia se exalta sobre o juízo.

T)e que servirá, irmãos meus, si alguém disser que tem

ft e não tiver obras ? Acaso poderá salval-o a fé ?

Porém, si um irmão ou irmã estiverem ruís e necessita-

rem do alimento quotidiano, e lhes disserdes alguns de vós : ide

em pa%, aquentae-vos e fartae-vos, e, não lhes derdes o que

hão mister para o corpo, que lhes aproveitará }
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Assim também a fé sem obras está morta em si mesmo.

Mas dirá alguém : tens a fé e eu tenho as obras : mos-

tra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei pelas obras a

minha fé». Thiago, 2:ij — 18 :

O apostolo, portanto, de modo algum ensina, nesta

passagem, que o homem se justifica pelas obras perante

Deus, cooperando a fé.

O que elle realmente ensina é que é morta a fé que

não se manifesta por actos de amor, de caridade e de

misericórdia.

Quando o apostolo sustentou essa doutrina verda-

deira, nada mais fez que commentar praticamente o

ensino de Jesus quando disse aos seus discípulos : — Vás

sois a lu^ do mundo ; vós sois o sal da terra ; amae os vcs-

sos inimigos ; a arvore se conhece pelos fructos.

Portanto, na vida progressivamente sanctificadora,

a fé coopera com as boas obras, evidenciando a rea-

lidade e puresa do sentimento religioso, piedoso e chris-

tão, assistido da graça, e operando a sanctificação do

caracter, a sanctificação do homem.

Esta, a verdadeira doutrina. Ado Concilio de Tren-

to é, porém, falsa, porque é genuinamente pagã e con-

traria á lettra e ao espirito do Evangelho.

Passarei, agora, á segunda parte do periodo acima

transcripto.

Disse S. Clemente que a graça e a paz conseguidas

são somente por Nosso Senhor Jesus Christo.

Disse osr. dr. Carlos de Eaet que nestes dizeres

de S. Clemente «algo existe que condemne, reprove

ou attenue a doutrina da intercessão».

Ora, si a graça é dom gratuito de Deus, alcançado

pelos méritos de Christo, tão somente, para que senhor

doutor, a intercessão dos sanctos ?
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Qual será o/omanista que fará orações aos sanctos

sinão com o intuito de obter alguma graça de Deus ?

S. Clemente, porém, responde que a graça divina

somente é dispensada por Nosso Senhor Jesus e não pelos mé-

ritos e intercessão dos sanctos.

Mas é melhor provar a contradicção do Romanis-

mo como mesmo Romanismo.

Abra, senhor doutor, as «Horas Marianas», á pa-

gina 38.

«Absolvição, per Virginem matrem, etc. Pelos ro-

gos e merecimentos da Bemaventurada Virgem Maria,

e de todos os sanctos, nos conduza o Senhor para o rei-

no dos Ceus. Amen.
V. Dae-me a vossa bençam.

R. Benza nos a Virg-em Maria com o seu piis-

simo Filho. Amen.»
Temos nesta oração a evidencia de que os roma-

nistas esperam a graça de Deus pelos merecimentos

da Virgem e dos sanctos.

5. Clemente, porém, ensina que a graça ê só pelos mé-

ritos de Jesus Christo.

A' pagina 66 :

«O' Sanctos de Deus dignae-vos de interceder pela

nossa salvação e de todos os fieis».

S. Clemente, porém, ensina que a graça ê só pelos méri-

tos de Jesus Christo.

Abramos a pagina 41 :

«Dictosaés, ó Sagrada Virgem...

Roga pelo povo, supplica pelo Clero, advoga pelo

devoto sexo feminino : experimentem o teu patrocinio

os que celebram a tua sancta memoria.. .»

5. Clemente, porém, ensina que a graça, è só por

Nosso Senhor Jesus Christo.

A' pagina 66 :

«O' Sanctos de Deus, dignae-vos de interceder pela

nossa salvação e de todos os fieis».
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S. Clemente, porém, ensina que a graça e a pa~ são

por Nosso Senhor Jesus Christo.

Abramos á pagina 80 :

O' Deus que pela Virgindade fecunda da Bemaven-

turada Maria participastes ao género humano os pré-

mios da Salvação eterna.»

5. Clemente ensina, porem, que os prémios da salvação

eterna, ou a graça e a pa~, são por Nosso Senhor Jesus.

A' pagina 539, os romanistas offerecem á «Divi-

na Senhora» as suas «mortificações ou jejuns,» a fim

de que mereçam conseguir da purissima Mãe, os seus

favores»

.

A' pagina 545* «Espero não cahir em peccado mor-

tal
;
porque vós, minha Mãe, me haveis de acudir —

Ave Maria.

«Eu por mim só, Mãe de Deus, posso perder-me ; e

por Vós, minha Mãe, posso salvar-me — tAce Maria,

S. Clemente, porém, ensina que a salvação di alma, ou

a graça e a pa~, são por Nosso Senhor Jesus Christo.

Abramos á pagina 547.

«Concluo pois, ^oberana Mae de Deus, a presente

rogativa, supplicando-vos eficazmente : que doteis a

minha pobre alma com a firme e viva Fé ; com ardente

caridade de Deus e dos próximos : com profunda e ver-

dadeira humildade, com temor sancto e desprezo do mun-

do e com todos os dons e graças que me levantem da

vida térrea e imperfeita á Angelica e Seraphica...»

Portanto, todas as graças e dons são por inter-

médio de Maria !.,. S. Clemente, porém, ensina sr. dr.

Laet, que a graça e a pa^ — são por Nosso Senhor Jesus

Christo !

E que mais ? 1

A Egreja Romana, na Ladainha de «NossaSenho-

ra», a denomina: mater divinas gratiae ! isto é — Mãe da

divina graça ! !

Não obstante tudo isso, disse o sr. dr. Carlos de
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Laet, que nas palavras de S. Clemente «algo existe que

condemne. reprove ou attenue a doutrina da inter-

cessão !...»

Ora, será crivei que o sr. dr. Carlos de Laet reze

tão engroladamente as preces das Horas Marianas de

maneira que nem si quer tique no seu espirito uma

vaga reminiscência de suas idolatricas orações ! !

Não resta duvida, a idolatria papal mata a con-

sciência do homem !. . .

Seja como fôr : emquanto a Egreja Romana diz

sacrilegamenle que Maria é «Mãe e Soberana de Deus»,

«Mãe da divina graça», S. Clemente, e os protestantes

com elle, e com S. Paulo, e todos os apóstolos, e todos

os prophetas, e todos os patriarchas, anjos e archanjos

proclamam na terra e no Céu, no tempo e na eterni-

dade, que a graça k a paz se alcançam somente pelos

méritos de Nosso Sf.nhor Jesus Christo !

Já que teima, fique o sr. dr. Carlos de Laet com a

papal e diabólica idolatria, que nós, os protestantes, di-

remos com Maria : — Nossa alma engrandece o Senhor
9

e o nosso espirito se regosija em D:us , nosso Salvador,

XXXVIII

8em buscar defender-me dos attestados de igno-

rância que o sr. dr. Carlos Maximiano Pimenta de

Laet m'os dá ; sem ligar importância ás sophisticas

suspeitas contra mim lançadas pelo sr. doutor ; dei-

xando tudo isso ao criterioso julgamento dos leitores—
passarei a transcrever os seguintes dizeres de seu pe-

núltimo artigo da segunda serie :
—«O sr. pastor, a

cada passo, neste debate, incide no sophisma que os

antigos lógicos denominavam ignoratio elenchi ou igno-

rância do objecto e que consiste em provar alguém o que

não está em questão ou em attribuir ao adversário prin-

cípios que elle não admitte. Nós, os catholicos, a todo
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ô momento falíamos na—graça de Deus ; nem jamais

entre nós houve quem, conhecendo o seu catechismo,

da intercessão dos sanctos fizesse indispensável requi-

sito para salvação eterna.

»

Log-o, para o sr. dr. Carlos de Eaet, a Egreja Ro-

mana ensina que— a intercessão dos sanctos jamais foi

indispensável requisito para eterna salvação. Eog*o,

pode-se ir para o Céu sem se crer na intercessão dos

sanctos. Logo, deixar de crer na intercessão dos sanctos

não importa um grave erro de doutrina, uma heresia !

Logo,osr. dr. Carlos de Eaet deve eliminar a epi-

graphe dos seus artigos — heresia protestante —
porque não é erro doutrinário, do catechismo protes-

tante, não é pratica contraria á fé christã deixar-se de

invocar os sanctos e pedir-lhes sua intercessão !

Eis ahi no que resultam o; sophismas do sr. dr.

Carlos Maximiano l imenta de Eaet :—é contradizer-se,

é desmoralizar seus decantados méritos de pole-

mista !

Continuemos entretanto a transcripção, sr. doutor:

«Em sua Exposição das doutrinas da Egreja Calho-

Uca bem claro o explana Bossuet — «O concilio de

Trento (diz elle) somente ensinou que esta pratica é

util e proveitosa. Deste modo a intenção da Egreja

não é mais do que condemnar os que tal pratica reg-eitam

ou por erro ou por desprezo» .

Ora, sr. dr. Carlos de Laet, no que é que ficamos:

é ou não é erro deixar-se de invocar a meditação dos

sanctos ?

Si é um peccaminoso erro, um peccaminoso des-

prezo, como é que tal peccado não inhibe a alma de

g-ozar a eterna salvação ?

Ainda: si é peccaminoso erro não invocar se a

intercessão dos sanctos porque o concilio de Trento,

não citou um só versiculo da Sagrada Escriptura, para

comproval-o ? Quando o desprezo de uma pratica de.
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culto importa um crime, utn peccado, um erro, esse

crime, esse peccado, esse erro deve ser demonstrável

perante a lei, perante o Evangelho.

Como condemnar-se alguém sem que se possa

provar o seu crime perante as leis vigentes ?

Tala condição do Protestantismo : — é condem-

nado por crime de heresia — não crer na intercessão

dos sanctos— e, não obstante — não se lhe pôde citar

um só versiculo da Escriptura Sagrada, da Palavra de

Deus — o supremo e infallivel Código da Religião —

que demonstre e comprove sua criminalidade !

E que mais ?

Cita o sr. dr. Carlos de Laet a Veron que, na sua

Regra de fê catbolica, concordemente, observa — é outra

das calumnias de Du Moulin o pretender que a nós

(catholicos) se ordena que invoquemos os sanctos.

Não é verdade, como evidentemente se deprehende do

concilio de Trento, que só diz que é bom e proveitoso

etc.

Portanto, segundo o dizer de Veron e do sr, dr.

Carlos de Laet — a Egreja Romana não ordena a nin-

guém prestar culto aos sanctos. Logo, não se invocar

a intercessão dos sanctos não importa siquer desobediência

á Egreja.

Cousa admirável !. . .

1? — Deixar de soccorrer-se da mediação dos

sanctos não é facto que inhiba a alma de gozar a eterna

salvação

.

2?—Deixar de invocar-se a intercessão dos sanctos

não importa peccaminoso erro de doutrina nem perante a

Sagrada Escriptura, nem perante o ensino da Egreja.

3? — A Egreja a ninguém jamais ordenou prestar

culto ou soccorrer-se da mediação dos sanctos !

Logo, sr. dr. Carlos Maximiano Pimenta de Laet,

jamais foi, jamais será — heresia protestante —
deixar de prestar culto aos sanctos ou invocar-se sua in«
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tercessora mediação! Logo, quando o sr. dr. Carlos Ma
xímiano Pimenta de Laet, epigraphou os seus artigos

contra mim endereçados — com titulo — heresia pro-

testante— não soube o que escreveu !

Entretanto, s. s., sem sentir o menor vexame as-

severa : — «Antes de impugnar uma these o argumen-

tador consciencioso e honesto tem obrigação de estu-

dal-a ; é o que não fez o sr. Alvaro Reis, porquanto

si houvera feito, não me viria com uns textos que

apenas seriam contra o culto de dulia, na hvpothese de

fazermos aos sanctos uns mediadores indispensáveis

(1), dispensadores da graça e equiparados ao ChrisTo,

cujos méritos elles pudessem supprir».

Portanto, osr, dr Carlos de Laet, por sua própria

bocca se qualifica de polemista inconsciente e DESHo-

nesto -porque bem demonstrado está que s. s., infe-

lizmente, nesta discussão, muitas vezes, nem sabe o que

afnrrna nem mesmo sabe o que escreve !...

Mas, como é que osr. dr. Carlos Maximiano Pi-

menta de Laet, subsc eve as palavras de Veron — sem

se aperceber de sua insensatez ? ! . . Sim, pois não diz

Bossuet que o concilio de Trento ensina que a pratica

do culto e intercessão dos sanctos é util e proveitosa?

Si o infallivel concilio de Trento isso esisinou e ensinou

com toda a auctoridade que lhe é própria
;
logo, é neces-

sário obedecel-o. Revoltar- se contra esse ensino ou des-

prezal-o, é revoltar-se contra a auctoridade da Egreja

Papal. Por isso muito bem diz Bossuet, a intenção da

Egreja Romana não é mais do que condemnar os que

regeitam ou despregam o culto e a intercessão dos sanctos.

Sr. dr. Carlos Maximiano Pimenta de Laet si 0

infallivel ensino da suprema auctoridade de sua Egreja

s. s., com Veron, reconhece que não equivale a uma

ordem, então, tenha coragem de, sem mais demora con-

(1) Quanto a estes mediadores dispensáveis e indispensáveis já respondi suficiente
mente. Veja-se artigo V pags. 90—97.
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fessar— que o ensino de sua Egreja Papal absoluta-

mente não vale cousa alguma !

Mas não resta a menor duvida, o sr. dr. Carlos

Maximiano Pimenta de Laet, hoje está bem resolvido a

desmoralizar completamente a sua infeliz these :

1?— S. s. declara que descrer-se, ou deixar se de

invocar a mediação dos sanctos não inhibe a alma de

eterna salvação. Logo, não é peccado descrer-se na interces-

são do* uanctto !

2?—A Egreja Papal jamais ensinou que era neces-

sário crer-se em tal doutrina : porém, descrendo-se

delia, não se deve considerai a errónea nem despregai-a,

porque a Egreja Romana ensina que tal pratica de culto

é a til e proveitosa

3? —A Egreja Papal ainda que ensine não ser ne-

cessaria a intercessão e culto dos sanctos para a sal-

vação da alma ; ainda que ensine que praticar tal dou-

trina é realizar o romanista uma piedade «u til e pro-

veitosa»—comtudo a ninguém ordena praticar o culto ea

intercessão dos sanctos !

Mas, sr. dr. Carlos Maximiano Pimenta de Laet,

que papel representa a sua Egreja quando recommen la

como util e proveitosa a pratica de um culto cuja con-

sciente ommissão não importa peccado, cuja descrença

doutrinaria não importa peccaminoso erro e cuja pra-

tica não obedece á uma positiva e necessária orde-

nança nem da Egreja nem da Sagrada Escriptura ?

Sim, sr. dr. Carlos Maximiano Pimenta de Laet,

que papel representa sua infallivel Egreja Papal a en-

sinar como util e proveitoso o culto e intercessão dos

sanctos quando de sua consciente ommissão não resulta

desvantagem alguma espiritual para eterna salvação da

alma ?!

Não resta, pois, a menor duvida, a Egreja Romana

ensina ser util aquillo que ella mesma reconhece não

ter utilidade alguma ! . .

.
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Entretanto, sr. dr. Carlos de Laet si é bem certo*

certíssimo que do culto e intercessão dos sanctos nâo

resulta vantagem alguma para eterna salvação da alma

eu lhe posso garantir que da pratica de tal devoção ro-

manista tem resultado a superstição idolatrica que hoje

caracteriza o critério de sua Egreja, superstição ido-

latrica já prevista e até condemnada pelo próprio con

cilio de Trento que diz :

«Toda a superstição, pois, na invocação dos

sanctos, veneração das reliquias e sagrado uso das ima-

gens seja extincta ; todo o lucro sórdido desterrado
;

toda a lascivia evitada ; de modo que as imagens não

sejam pintadas com formosura dissoluta e os homens

não abusem da celebração dos sanctos, e visita das re-

liquias, para glotonerias e embriaguezes, como si os

dias festivos empregados em luxo e lascivia fossem

em honra dos sanctos. Emfim ponham os bispos nesta

matéria tanto cuidado, que nada se veja desordenado,

transtornado, ou posto em confusão, nada profano,

nada deshonesto appareça, pois á casa de Deus só con-

vém a sanctidade» Concilio de Trento Sessão XXV
pag- 3SS*

Agora, que é que o sr. dr. Carlos Maximiano Pi-

menta de Laet tem observado na festa da Penha aqui

no Rio de Janeiro ? Que é que os bahianos observam

annualmente na festa do Senhor do Bom Fim ? Que é

que os paulistas observam nas festas do Bom Jesus de

Pirapóra e da Penha ?

Tudo aquillo que o concilio justamente condem-

nou ! ! . .

.

Essas festas se têm transformado em verdadeiras

orgias e bachanaes, onde a embriaguez, o jogo e a las-

civia ostentam tudo quanto ha de mais carnal e diabó-

lico !

Logo, os factos, mesmo em pleno século XX, at-

estam que o culto e a intercessão dos sanctos e o uso
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das imagens somente, unicamente, têm desinvolvido a

superstição, cultivado o vicio e feito medrar o amor dos

pecuniários lucros do clero e dos bispos que, apesar

desses factos bem visiveis e públicos, que envergo-

nham á nossa civilisação e costumes nacionaes, os

mantêm sem o minimo protesto !

Diz ainda o sr. dr. Carlos de Laet :

«O sr. Alvaro Reis joga com os vocábulos, empre-

gando aquell' outro sophisma, bem conhecido pela de-

nominação de fallacia grammatica, isto é, o que resulta

da ambiguidade, do sentido doble, da significação equi-

voca de palavras ou phrases.

Exemplo. Cita s. s. a S. Justino, que na sua J\po-

loge/ica disse não deverem os homens prestar cult0

áquillo que lhes é inferior ; eil-o o sr. protestante todo

ancho e com ares de triumphador increpando aos catho-

licos o culto das imagens. Deus meu ! mas a explicação

disto ( e bem deveria conhecel-o o sr. pastor ) já foi

dada ha mais de tres séculos no citado Concilio, em
sua 25

:

! sessão. Uma vez, porém, que mostrou ignoral-a

o meu contendor, aqui de boa vontade lhe deparo o que

se decretou naquella sessão :

«Que as imagens de Christo, da Sancta Virgem e

de outros sanctos devem ser expostas e especialmente

conservadas em egrejas, e que se lhes tem de manifestar

a devida honra e veneração : não porque se creia que

nellas exista alguma divindade ou virtude pelas quaes

devam ser honradas ; nem porque alguma cousa se lhes

deva pedir, ou alguma confiança nellas se deva depo-

sitar, como outrora os Gentios nos seus idolos : mas

porque a veneração tributada ás imagens se referem

aos prototypos que ellas representam, de sorte que,

nas imagens que osculamos, e diante das quaes nos des-

cobrimos e ajoelhamos, aprendemos adorar a Christo

e a venerar os seus sanctos, Stss, XXV de Invocai

Sanct<
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Isto é sabidíssimo ; mas peço escusa de repetição :

pois outro meio não vejo *de restabelecer a verdade,

quando tanto me repete a falsidade e a calumnia.

Agora, depois disto, citar contra a veneração, toda re-

lativa, das imagens, textos biblicos ou dos padres da

Egreja, que condemnam a adoração dos idolos, deixará

de ser argúcia, mesmo de sophista, para augmentar o

capitulo das mais grotescas calinadas».

Ora, muito bem. Já que o sr. dr. Carlos de Laet

não quer ser justo, appellarei para os leitores.

A' pagina 48 deste livro, o leitor encontrarão se-

guinte : — No fim do capitulo XX elle (S. Justino) as-

severa : — «que os homens não devem adoptar para

objecto de culto aquillo que lhe for inferior. Nós pen-

samos, diz S. Justino, como o poeta Menandro e outros

escriptores, que são os primeiros a dizerem : — O
obreiro não é superior a sua obra ?»

Entretanto, o Romanismo consente que o povo pres-

te culto relativo ás imag-ens, e até admitte que ellas se-

jam muito milagrosas ! Vide Curso Abuviado de Religião

de Schouppe, pag. 2J4-2JJ.

Leitores, ha nestas palavras alguma referencia

falsa ou calumniosa aos senhores romanistas ?

Não é exacto que os romanistas veneram, prestam

culto relativo ás imagens por elles feitas e até as con-

sideram extraordinária e muitissimo milagrosas ?

E si o imaginário crê que as imagens por elle fa-

bricadas são muito milagrosas, ipso facto, não crerá que

a sua obra, então, possue um valor immensamente su-

perior a todo o seu talento e génio artísticos ?

A imagem só adquire essa virtude, é certo, depois

de ser benzida pelos padres. Estes também se associam

aos imaginários na consecução dessas venerandas e mi-

lagrosas imagens. Entretanto, os srs. padres sabem que

não possuem poder de realizar milagres. ..Não obstante,

as suas bentas imagens adquirem, após a benzedura, a
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prodigiosa virtude de curar todas as doenças, soccorrer

peccadores e afugentar o "demo ! Logo, as taes vene-

randas imagens — muito dignas de um culto relativo

— se lhe tornaram incomparavelmente superiores !

Os obreiros ficaram e permanecem a quem, muito a

quem, em veneração e virtude, do objecto de suas

próprias mãos !

Suppôr que a miraculosa virtude dessas imagens é

uma falsidade — é a maior das calumnias contra a qual

protestará energicamente este bem conhecido provérbio

popular : — Sancto de casa não faz milagre !!...

Ora, está claro que o povo romanista, quando as-

sim se pronuncia, não se refere ao sancto que está no

Céu, mas, de modo preciso, se refere á imagem que está

no oratório, em sua residência.

A mui benta e sancta imagem, que está no oratório

domiciliar, o romanista já sabe, por experiência, que

não presta, não faz milagre ! A imagem muito pres-

tativa e extraordinariamente miraculosa é a de lá

longe..., em Apparecida !.. E' de lá, longe..., em Pira-

póra ! E' a de lá, longe. .. em Muquen ! E' a de longe...

na Bahia ! E' a de lá, bem longe... Lourdes ! — Estas,

sim, são extraordinária e divinamente milagro

sas !! ..

Essas imagens se tornaram tão superiores aos seus

obreiros quanto o poder finito da creatura se distancia

do poder infinito do Creador !

Elias extraordinariamente, maravilhosamente se

tornaram milagrosas !

Disto todo o povo romanista é crente, e, com elle,

deve-o ser o sr. dr. Carlos Maximiano Pimenta de

Laet !

Ferá crivei que o sr. dr. Carlos Maximiano ainda

não obtivesse nenhum milagresinho das venerandas

imagens dos Sanctuarios da Apparecida, da Penha, do

Muquen, de Pirapóra e do Bomfim !
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Estou crente e bem crente que s. s. jamais con-

quistou uma graçasinha siquer dessas miraculosissi-

mas imagens — porque, do contrario, não duvidaria

um instantinho só que taes sanctissimas e virtuosissi-

mas imagens são superiores, infinitamente superiores

aos imaginários
,
que, sem muito génio artistico, as fize-

ram e aos padres, que as benzeram !

Não, sr. dr. Carlos Maximiano Pimenta de Eaet,

tenha a bondade de retirar os seus insultos : nem sou

falsario, nem calumniador.

S. s., porém, contestando a verdade testemunhada

por mim e por todo o povo catholico romano, é que in-

felizmente está fazendo jus a esses epithetos.

E' caso de dizer-se : Gato ruivo do que usa disso

abusa,
*

* *

Diz o sr. dr. Carlos de Laet : — «Agora, depois

disto citar contra a veneração das imag-ens textos bi-

blicos ou dos padres da Egreja que condemnam a ado-

ração de idolos deixará de ser argúcia, mesmo de so-

phista, para augmentar o capitulo das mais grotescas

calinadas.»

Abramos sr.dr. Carlos de Laet, a Palavra de Deus,

capitulo 20 do Êxodo, e leiamos a traducção desses

mandamentos, feita com a approvação da Egreja, pelo

mui catholico sr. Chateaubriand :

I. Mandamento

Não terás deuses extrangeiros diante de mim.

II. Mandamento

Não farás ídolos por tuas mãos, nem alguma imagem
do que está nas «espantosas aguas superiores», nem do que ha

debaixo delias sobre a terra, nem de cousa que haja nas

apias debaixo da terra. Não reverenciarás taes ima*
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gens, nem as servirás
,
porque eu sou febovah, «teus deuses»,

o Deus forte zeloso, que vinga nos filhos a iniquidade dos paes,

até a terceira e quarta geração daquelles que me aborrecem,

t sou misericordioso até mil gerações para aquelles que me

amam e guardam cs meus preceitos. Génio do Christianismo,

traducção de Castello Tranco, pag. "2— Vol. I.

Basta.

Eis ahi, sr dr. Carlos Maximiano Pimenta de Laet

—o divino mandamento que ordena não Fazer ídolos,

não fazer imagem alguma de tudo que está além das

espantosas aguas superiores, isto é, de tudo que está

em cima no Céu.

Eis ahi, o divino preceito que não só probibe fa~cr

imagens, mas probibe egualmente reverenciar a taes

imagens.

Não obstante essa clarissima prohibição, a Egreja

Papal ordena, fa^ e presta culto á imagens de tudo que

está em cima no Céu : faz imagens de Deus — o Pae,

de Deus, o Filho e de Deus—o Espirito Saxcto ; faz

imagens dos espiritos angélicos e seraphicos, de che-

rubins e archanjos ; faz imagens do Sol, da Lua, de

estrellas e cometas ;
faz imagens de homens que an-

daram sobre a terra : — os sanctos patriarchas, pro-

phetas, apóstolos e evangelistas ; faz imagens de ho-

mens cuja sanctidade é mais que duvidosa, pois, foram

verdadeiros monstros, como Torquemada e outros que

taes ; faz imagens de quadrúpedes e bipedes, taes

como um boi, para S. Matheus
; um cachorro, para

S. Roque ; uma águia, para S João Evangelista; uma
pomba, para Noé e outra para o Espirito Sancto ; um
cachorrinho pelludo, para Magdalena, e mais outros

bichos, que ignoro, para outros muitos sanctos ; faz

A.TÉ imagens de seres que andam por baixo da terra :

— serpentes — para as sanctas imagens de Nossa Se-

nhora da Conceição ; e, para que a feitura de sanctas

imagens fosse completa — até do mesmo DEMÓNIO
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a Egreja Romana faz imagem que, de certo, é vene-

rada conjunctamente com S. Miguel Archanjo !

Todas estas mui sanctas imagens são veneradas e

adoradas com o culto relativo de dulia, si representam

os sanctos ; de hyperdulia, si representam a Virgem

Maria ; e de latria, si representam pessoas da Sancta

Trindade

.

Não obstante esse facto, a Palavra de Deus diz,

ordena : — não farás imagens E não as reveren-

ciarás. Mas, para a Egreja do sr. dr. Carlos Maxi-

miano Pimenta de Laet, quando a Sagrada Escriptura

ordena : — não farás — ella infallivelmente, sapientis-

simamente interpreta : — farás. E não se crer que tal

interpretação é correcta e mais que correctíssima — é

não possuir argúcia, é ser discípulo de Calino !...

Quando a Divina Revelação refere a ordem de

Deus, dizendo: não reverenciaras taes imagens — a

Egreja do sr. dr. Carlos de Laet sapientissima e in-

fallivelmente interpreta : — reverenciarás taes ima-

gens !

E, não admittir-se, tal interpretação, ou mes-

mo duvidar-se de sua fidelidade, é « deixar de pos-

suir argúcia, mesmo de sophista, para augmentar o

capitulo das mais grotescas calinadas»!

Apesar do sr. dr. Carlos Maximiano Pimenta de

Laet não desejar ser discípulo de Calino, é bom que

s. s. saiba o que Moysés, por divina inspiração, escre-

veu sobre a feitura de imagens e seus oratórios, quasi

sempre collocados em logares não devassados por mun-
danos e incrédulos olhares, em Deuteronomio 27; 15:—

.

Maldicto o homem que fa~ imagem de esculptura ou fundida,

que é abominação do Senhor, a obra da mão dos artífices, e a

põe num logar escondido : e todo o povo responderá e dirá :

Amen.

A Egreja Romana, porém, com toda a sua mui
celebre infallibilidade, — julga que «bemdictos» derem
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ser os indivíduos que fazem imagem de esculptura, por-

que fazel-as não ê abominação para o Senhor Deus !

E essa obra tantas vezes ridiculissima, pela inhabili-

dade artistica dos imaginários, collocada em nichos e

oratórios, o povo deve considerar como «sanctos e mi-

raculosos objectos» aos quaes deve venerar, prestar

culto relativo, adorar !

Sim, adorar — porque este vocábulo sig-niíica —
orar a : — Adorare pacem deum — rogar a paz dos

deuses». Orar a um sancto, orar — perante uma ima-

gem — é prestar adoração ao sancto ou á imagem.

« Adorar significa dar culto religioso, com inclinação,

genuflexão e outras demonstrações de veneração. Diccio-

navio do Moraes, iPol.pag. J2 >

Nesta mesma obra, no logar acima referido, refere

que na Sexta-Feira Sancta, no culto romanista, se pra-

tica a

—

adoração da cru%. Nas folhas desta capital, a mui

conhecida e romanista cidade de S. Sebastião do Rio

de Janeiro, nos annuncios das grandes festividades re-

ligiosas, de quando em vez se lê : — as saneias imagens

ficarão expostas á adoração dos fieis.

Não pôde, pois, subsistir a minima duvida a este

respeito : a Egreja Romana, ensinando, e o sr. dr.

Carlos Maximiano Pimenta de Laet acceitando o pre-

tendido benéfico, util e miraculoso culto e intercessão

dos sanctos e de suas respectivas imagens ; culto e in-

tercessão em completa e insosphismavel contradicção

com os infalliveis e divinos preceitos das Sagradas Es-

cripturas, — vieram, assim procedendo, «augmentar o

rol e o capitulo dos Calinos e de suas mais grotescas

calinadas» !...

Emquanto o sr. doutor mui intelligente e crite-

riosamente segue a Cartilha de Calino, nós, christãos

evangélicos, preferimos seguir a nosso Senhor Jesus

Christo que assim ordenou : — Deus ê espirito e em es-

pirito e verdade e que o devem adorar aquelles que o adoram.
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* *

«Nesta discussão, diz o sr. dr. Carlos de Laet,

quanto ao que se refere á Egreja primitiva, procurei,

como viram os leitores, adduzir documentos dos tres

primeiros séculos, desde que pelos protestantes se acha

reconhecido que os padres do 4? século explicitamente

propugnam e aconselham o culto de dulia ; mas o sr

.

pastor, ao concluir, deita a barra adeante de todos os

seus correligionários, e contra toda a licção da historia

até quer que S . Agostinho seja contra a veneração dos

sanctos !... e passo a transcrever um trecho que entre

milhares (sic) de outros nos fornece a opinião do ve*

nerando Bispo de Hippona.

«Prova é de estima para com os mortos (diz Sancto

Ag-ostinho) o depositarmos os seus corpos juncto aos

monumentos. Mas em que é que isto lhes aproveitára,

si, recordando-nos do sitio de onde repousam, não fô-

ramos indusidos a recommendal-os áquelles mesmos
sanctos, á intercessão delles juncto de Deus ? Quando,

pois, o nosso espirito se dirige ao sepulchro de um
pranteado amigo, e para o monumento, que próximo

lhe fica, de um venerável martj-r, naturalmente ás pre-

ces deste recommendamos aquella alma bem querida.

Nem ha quem ponha em duvida o allivio que desta

fórma recebem quantos viveram de modo a merecel*o»

(De cura pro rnortuis gerenda c. IV t. VI pag. Jiy)*»

Declaro, em primeiro logar, que me não foi dado o

privilegio de ler esse livro de S. Ag-ostinho, citado pelo

sr. dr. Carlos de Laet.

Não obstante, é certo que a Egreja Eomana não

põe em pratica, actualmente, a recommendação de Sto.

Agostinho. Sim, jamais ouvi fallar nessa pratica de se

recommendar os mortos á intercessão dos sanctos ! A
pratica romanista é recommendar os mortos á missa, e

a missa pretende ser o sacrifício, não de S. Pedro, S. Paulo,
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Nossa Senhora, ou de um qualquer outro Sancto, mas

o sacrifício incruento de Jesus Christo. Sim, é medi-

ante os suffragios das missas que as almas sahem

do Purgatório, e não mediante a intercessão dos

sanctos !

Não obstante a citação feita pelo sr. doutor, além

das citações que já fiz de Sancto Agostinho, á pagina

55, leio no Livro IX da Cidade de Deus cap. XV, que o

único mediador que pôde salvar o homem é Jesus

Christo, e não muitos mediadores, mas um só... o

Verbo de Deus !...» No capitulo XVIII, demonstra o

sancto doutor que Jesus Christo è o único mediador

possivel ( I Tim. 2:5). No capitulo XXIII, demonstra

ainda o illustre sancto que os anjos, como os verdadei-

ros christãos, podem ser chamados deuses, mas não

podem ser mediadores entre Deus e os homens Ps.

135:2
; Ps. 81:6. E mais adiante diz : — Concluamos,

pois, para encerrar este livro, que estes bemaventura-

dos immortaes, todavia creaturas, qualquer que seja

seu nome, não poderiam servir de mediadores, nem
conduzir á beatitude eterna os infelizes mortaes dos

quaes estão separados. . . Para os espiritos de bondade,

e, conseguintemente, immortaes e bemaventurados, que

os pagãos crêm que se devem honrar sob o nome de

deuses, com cerimonias e sacrifícios, afim de obeterem

a felicidade após esta vida, quaes quer que elles sejam,

qualquer nome que mereçam estes espiritos, não que"

rem que um tal culto seja tributado a um outro sinão

só a Deus, principio de seu ser, fonte de sua beati-

tude».

No Liv. X, desta mesma obra, Sancto Agostinho

desinvolve esse assumpto e, no capitulo I, demonstra

que os habitantes do Céu, «si nos amam, si desejam a

nossa felicidade, querem sem duvida que nós a pro-

curemos á mesma fonte. O principio de sua felicidade

não é o mesmo da nossa ?»
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Ainda, no capitulo III, diz : — «si elles ( os san-

ctos ) rendem homenagem a Deus, não querem ser

adorados em lugar de Deus».

No capitulo VII, assevera o Sancto Doutor, que

«os sanctos anjos não querem que prestemos culto sinão

ao único e verdadeiro Deus».

No capitulo XIV, elle sustenta que é necessário

adorar, prestar culto só a Deus !

No capitulo XV, demonstra que «o ministério dos

anjos teve por fim ensinar o culto que a Deus só deve

ser tributado»,

Para Sancto Agostinho, Jesus Christo é o único

e verdadeiro principio de purificação da alma (capi-

tulo XXV) ; «Jesus Christo é o único sacrifício, é o

único caminho da eterna salvação, S. João 14:6 (capi-

tulos XX e XXXII).»

No Liv. XI, — Sancto Agostinho assevera «que o

homem não pôde conhecer a Deus sinão pela mediação

do Homem-CEus».
Para Sancto Agostinho, havendo apenas duas re-

surreições : a resurreição dalma pela regeneração, e a do

corpo, no ultimo dia, por occasião da segunda vinda

de Christo
;

e, dependendo a eterna bemaventurança

somente da primeira resurreição — a regeneração da

alma—não posso comprehender como o grande doutor

da Egreja pudesse sustentar a conveniência da inter-

cessão dos sanctos em prol de almas crentes, já sal-

vas, já eleitas para a bemaventurança e até já na eter-

nidade a usufruirem a celestial beatitude ! . .

.

Sim, para que intercessão dos sanctos em prol de

christãos já fallecidos, si estes, segundo o sancto dou-

tor, já estavam na posse da eterna Gloria ?

Si este sancto doutor da Egreja tivesse crido

na doutrina do Purgatório, comprehende-se que

recommendasse tal intercessão. Mas, não tendo elle

jamais crido em similhante dogma romanista, é ab-
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surda a asserção tratiscripta pelo sr. dr. Carlos de

Laet!

«A fé catholica, diz Sancto Ag-ostinho, apoiando-

se na auctoridade divina, crê que o primeiro log-ar é o

Reino dos Céus, e o seg-undo o Inferno. Desconhece-

mos completamente outro terceiro log-ar ; ainda mais,

sabemos que a Escriptura não falia de tal log-ar». (Citado

nas Innovações do %pmanismo pag. 162. Ang. Hypog. I.

j, tom. VII "Basil. 1J29).

Ag-ora, o que também é certo, é que Sancto Ag-os-

tinho orou por Sancta Mónica, sua mãe. A oração que

fez por ella nos evidencia que, então, o Sancto Doutor,

ainda conservava em seu espirito certa confusão sobre a

condição da alma, após a morte.

Nessa oração que se acha no Liv. IX capitulo XIIIdas

Confissões, elle pede a Deus perdoar os peccados de sua

mãe e ao mesmo tempo confessa sua crença de que

Deus já a tivesse perdoado. E mais, o Sancto Doutor

ainda supplica a todos que lerem sua oração, egrtal-

mente orem por sua Mãe Mónica, por seu pae Patricio

e por seus irmãos ! . .

.

De modo que, em vez de Sancto Ag-ostinho nos re-

commendar a invocação dos Sanctos para intercederem

por nós, ensina-nos o contrario : que nós devemos orar

a Deus em favor dos sanctos ! . .

.

O que é certo é que este grande doutor da Egreja,

em suas orações, sempre se dirigiu a Deus, con-

fiante unicamente nos infinitos méritos de Jesus para

eterna salvação de sua alma. Confissão Liv. X capi-

tulo XLIIL
Não duvido, porém, que alg-umas das obras de

Sancto Ag-ostinho já tenham experimentado a falsifi-

cadora influencia do ultramontanismo. Por isso, em
taes obras não ha confiar : são humanas, falliveis e fal-

sificáveis ! Ha, porém, uma Palavra immutavel, in-

fallivel e eterna — a Sagrada Escriptura — e esta so-



— 329 —

lemnemente revela que para o Céu somente ha um
intercessor e um único caminho : — ê Jksus.

Sigamol-o, sr. doutor, e com Christo gosaremos

a vida eterna.

Diz ainda o sr . dr . Carlos de Laet ao finalizar o

penúltimo artigo da segunda serie : — « A's vezes o

sr. pastor, na sua faina de catar textos ambíguos, mal

traduzidos ou falsificados nas obras de fancaria das

Sociedades Biblicas, — ás vezes o sr. pastor se espeta

e não pôde occultar o desastre . Muito interessante é

como concerta aferida.

«Assim, por exemplo, em S. Jeronymo s. s. deu

com isto : — «Adeus ó Paula ! (Paula era uma sancta

viuva que tinha morrido). Sustenta com as tuas ora-

ções a extrema velhice de um homem cheio de vene-

ração por ti ; tua fé e tuas obras te unem a Christo :

perto dkixK, tu obterás mais facilmente o que lhe pe-

dires." K' o que se acha na Epistola 26
a
. ad Estochium.

Como ahi lucidamente se manifesta a creança na dou-

trina da intercessão ! Famoso aperto para o sr. pro-

testante ; e como delle se livra ? Oh ! mui facilmente

que dificuldades não pôde haver para um exegeta de

tamanha força. . . Ouçamol-o. Cremos (dizj que o sr.

dr. não ha de ser tão temerário de querer basear a dou-

trina romana sobre uma simples figura de rhetorica ?

«Com este systema de argumentar não ha texto

que resista. . .»

«Fallemos serio, sr. protestante, que assim o re«

quer a gravidade das matérias que discutimos . Isso de

fingir duvidas sobre o parecer de S. Jeronymo, rela-

tivamente ao culto dos sanctos, de S. Jeronymo que

escreveu um tractado, sustentando contra Vigilancio a

veneração das reliquias — não é decente para quem se

arroga a funcção de pastor de almas."
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Quantos disparates, quantas indelicadezas, quanta

inverdade, em tão poucas linhas !?. . .

1? Assevera calumniosamente o sr. dr. que eu bus-

quei e catei textos ambíguos para os antepor aos seus

argumentos sólidos, (sic) Ora, si assim tivesse feito, s.s.

não se deveria affligir por isso, pois lhe tornava mais

fácil a sua missão na defesa de seu papal ultramonta-

nismo

.

Mas, como o sr. dr. já não sabe mais o que

escreve, logo abaixo refere que a citação que fiz de

S. Jeronvmo — lucidamente manifesta a crença na dou-

trina da intercessão dos sanctos !

Si assim foi, s.s., que dessa citação ignorava, em
vez de insultar-me, deveria, antes, ser-me agradecido.

Mas, como a falsidade do Romanismo se evidencia

na falta de polidez do sr. Carlos Maximiano Pimenta

de Laet, não me admira que em desespero de causa,

s. s. não saiba, mesmo em publico e na imprensa,

guardara compostura de real e polido cavalheiro.

2? Calumniosamente, ainda, affirma o sr. doutor,

que os textos por mim citados, além de «ambiguos, mal

traduzidos e falsificados» foram tirados das obras de

fancaria das Sociedades Bíblicas».

Ora, as obras dos sanctos padres que tenho ci-

todo, quasi todas tenho-as e conservo-as diante dos

meus olhos. Algumas eu as possuo, outras consultei

na Bibliotheca do Seminário Presbjteriano e algumas

outras consultei na Bibliotheca do Mosteiro de São

Bento !

E' certo que também me referi a citações feitas

em outras obras. Mas sr. dr. Carlos Maximiano de

Laet não é certo, certissimo, que as citações feitas por

s. s.. foram quasi todas tiradas e traduzidas do Diccio-

nario Theologico de Bergier ? E não é certo, como de-

monstrei, que muitas dessas citações estão falsificadas ?

Como é, pois, que s. s. não teve escrúpulos de attribuir
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ao seu adversário aquillo que s . s . tão feiamente tem

commettido ? !

3? Calumniosamente affirma, o sr. doutor, que as

obras de onde extrahi as patristicas citações são edi-

ctadas pelas Sociedades Biblicas ! . . .

Pobre sr. doutor ! As Sociedades Biblicas não

edictam outros livros — sinão a Biblia ! As Sociedades

Biblicas nem permittem que os seus bufarinheiros

vendam outros livros sinão a Biblia, ou partes da Bi-

blia !

E é este o senhor que diz : — «Antes de impugmar

uma these o arg-umentador consciencioso e honesto tem

obrig-ação de estudal-a ...»

Ora, provado como fica
;
que o sr. dr. Carlos de

Eaet, faltou com a verdode
;

Log-o, tacitamente s. s.

se confessa e se exhibe como deshonesto e sem consci-

ência. . .

4? Si o sr. dr. Carlos Maximiano Pimenta de Laet

julgou ser injusta, ou errónea a asserção que fiz,

quando qualifiquei os dizeres invocativos de S. Jero-

njmo, em referencia á Paula — porque s. s . não me
citou dos livros e epistolas desse sancto doutor da

Egreja outros trechos testiíicadores de possuir elle a

crença no culto e intercessão dos sanctos ?

Esiosr. dr. não o fez é porque não o poude

fazer. E\ devo crer, que s. s. não encontrou cousa

alguma em abono de sua these.

Em vez dosr. dr. Carlos Maximiano Pimenta de

Eaet confundir-me comas citações de S. Jeronymo,

s. s. refere que este sancto doutor escreveu um tracta-

do contra Vigilando, sustentando a veneração das re*

liquias !

Eis ahi como o sr. dr. Carlos de Laet é serio, e

até sisudo, no seu interessante modo de discutir !

Sr. dr. Carlos Maximiano Pimenta de Laet, não

se trata ag-ora da veneração ou profanação dos túmulos
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que guardam os restos mortaes dos martyres do Chris-

tianismo ! Trata-se, sr. doutor, do culto e intercessão

dos sanctos 1

Contra actos de supersticioso culto, juncto aos túmu-

los dos martyres, alem de Vigilando, se pronunciaram

homens como Sancto Athanasio e Sancto Agostinho.

Este assim se expressa:—«Como,pois, ella(Monica
/
)trou-

xesse, onde se celebrava a memoria dos sanctos, pão,

vinho e papas como costumava em Africa,e o porteiro lhe

tolhesse a entrada
;
logo que soube que o bispo o havia

prohibido, tão piedosa, e obediente fez o que lhe man-

davam, que eu mesmo me admirei de ver quão de pressa

se moveu a accusar antes o seu antecedente costume do

que a queixar-se, impugnando o estorvo que punham á

sua vontade. Não era a sua alma combatida de embria-

guez, nem por amor do vinho se movia a querer mal á

verdade, como succede a muitos homens e mulheres, a

quem os cânticos ecclesiasticos tanto desagradam e

parecem insipidos, quando faltam o comer, como uma
bebida de agua fria. Mas, ella trazendo o cestinho com

a costumada comida, que depois de provada havia de

offerecer, não punha mais que um pequeno vaso de

vinho aguado, conforme o seu gosto, que era assas mo-

derado, onde bebesse em reverencia dos martyres de-

functos

.

E ainda que houvesse muitas sepulturas de

defunctos, os quaes parecesse se deviam honrar da-

quelle modo, ella trazia o mesmo vaso para todas, não

só aguadissimo, mas tepidissimo, do qual bebia sobre

cada sepultura um pequeno trago, porque nisto buscava

piedade e não deleite.

Mas tanto que soube estar mandado pelo insigne

pregador (Sancto Ambrósio) e piedoso prelado, que isto

se não praticasse mais, nem ainda pelos o que faziam

com sobriedade por não dar aos máus, occasião de em-

briaguez ; e porque aquelles como banquetes eram si-
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milhantes aos que faziam os gentios nas superstições

dos seus defunctos, se cohibiu ella de mui boa vontade

de similhante cousa : e em vez do cestinho cheio de

fructos terrenos aprendeu a levar aos monumentos dos

Martyres o peito cheio de melhores desejos e propósi-

tos ; e também levava alguma cousa que pudesse dar

aos necessitados, e assim se celebrasse a communica-

ção do corpo do Senhor, á imitação de cuja paixão fo-

ram sacrificados e coroados os Martyres». Confissões Liv,

VI capitulo II.

Ahi tem o sr. dr. Carlos de Laet, traçado pelo vi-

goroso e sancto punho de Agostinho o quadro que re-

presenta Sancta Mónica a praticar devoções pias juncto

das «sanctas reliquias». Entretanto, Sancto Agostinho

não registra que sua veneranda e piedosa mãe dirigisse

uma só prece siquer, exorando a mediação dos sanctos,

ou realizando qualquer culto aos sanctos

.

Sancto Athanazio e Vigilancio tanto bem fizeram

em combater áquelle modo de homenagear ás « reli-

quias» dos sanctos martyres, quanto é certo que á mesma
Egreja repugnou permittir sua continuação.

Entretanto, sr. doutor, força é confessar que da-

quelle supersticioso costume,descripto por Sancto Agos-

tinho, condemnado por elle, por Sancto Ambrósio, Vi-

gilancio, e até mesmo pela Egreja Romana, — resultou

o herético, anti-biblico e anti-christão systema de suf-

fragar os mortos mediante essas missas que, por mais

que se repitam, nunca offerecem o attestado das almas

terem, por sua efficacia, alcançado a decantada e mui
desejada purificação ! . . .

Agora, que o sr. doutor aprendeu e conhece em
que consistia a commemoração feita por muitos crentes

do quinto século, juncto aos túmulos dos mart}Tres, e

que tal cerimonia podia ser consummada sem a menor
pratica devocional com o culto e intercessão dos san-

ctos, passarei a dizer alguma cousa sobre Vigilancio
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que, como Sancto Ambrósio e Sancto Athanazio,

egualmente, combateu áquella superstição.

Segundo a Historia Ecchsiastica de Wharley%
o pres-

bytero Vigilancio ensinava que não se devia prestar culto

religioso ás sepulturas e relíquias dos martyres ;—cen-

surava áquelles que faziam peregrinações aos intitulados

— sanctos logares ;
— ridicularizava os milagres, que

se dizia terem logar nos templos consagrados aos mar-

tyres, e condemnava o uso de passar as noites em vigi-

lias nos templos;—dizia que os chistãos tinha mroubado

do Paganismo a antiga suprestição de ter accesas velas

>de cera durante o dia, nos sepulchros dos martyres e

sustentava que as orações aos sanctos já fallecidos de

nada valiam ;
— tratava com despreso as numerosas

festas, o celibato do clero e a vida monástica, e sus-

tentava que o destribuir todos os bens entre os pobres,

com o fim de viver em pobreza voluntária, e a remessa

de sommas de dinheiro ou de quaesquer outras cousas

de valor para Jerusalém, não constituiam um acto me-

recedor de acceitação a Deus. Estes sentimentos em
nada ofTenderam a certos bispos gaulezes ehespanhóes.

Porém, o monge mais celebre deste tempo, S. Jero-

nymo, atacou tão violentamente a este intrépido refor-

mador, que elle se viu desde logo obrigado a reco-

lher-se ao silencio sob pena de perder a vida, de um
dia para outro» . Iíist. Ecclcsiastica pag. 84+

Creio que a razão porque S. Jeronymo tão vio-

lentamente se oppoz a Vigilancio não foi porque este

padre invectivasse o supersticioso costume de festejar

os matyres ou dirigir-lhes supplicas — mas foi por com-

bater a vida celibatária e monástica da qual S. Jero-

nymo era o mais celebre defensor e propagan-

dista .

S. Jeronymo em sua obra manifestou não só todo

o vigor de seus discursos, mas toda a «asperesa de seu

estilo», pelo qual foi Vigilancio maltractado e abatido,
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segundo o dizer do historiador Ducreux. Obr. Cit. Vol.

II pag. 64-66

.

Ducreux, referindo-se a este defeito de S. Jeronymo

diz : — «A vehemencia do seu zelo o fez algumas

vezes usar, principalmente nas suas obras polemicas,

de expressões duras, que mal se poderiam desculpar.

As suas palavras, quando falia contra o herege Jovi-

ano, contra o Presbytero Vigilando, e contra Rufino,

que muito tempo fora seu amigo, têm custado alguma

cousa aos maiores admiradores dos seus talentos, e pro-

funda erudicção. O mesmo sancto Agostinho, vendo-se

em termos de disputar com elle, sobre a delicada ma-

téria da mentira officiosa, assustado com este exemplo,

cessou de lhe oppor» . Hist. Ecclesiastica approvada pelo

papa, vol. IIpag. 75-76.

Eis ahi, onde o sr. doutor não encontrou, mas jul-

gou talve^ encontrar-se alguma prova a favor do culto e

intercessão dos sanctos:—napeiorobra deS. Jeronymo!

Obra cuja dureza e aspereza de estylo tem custado aos

admiradores daquelle escriptor invenciveis e indescul-

páveis pezares !

E é este sr. dr. Carlos Maximiano Pimenta de

Laet que friamente escreve isto : —«Não é com textos

impertinentes, proposições aéreas, interpretações ce-

rebrimas e ridiculas evasivas que se derroca uma grande

crença—uma das mais bellas e generosas do Romanismo
—a que através dos tempos e do espaço, com elos de

inextinguivel amor consorcia os seguimentos da hu-

manidade» .

A isto que responder?

Não estão os leitores cançados de reconhecer que

o sr. dr. Carlos de Eaet, apenas conhece os livros dos

sanctos padres através das falsificadas citações de

Bergier ?

E, agora mesmo, ao terminar o seu penúltimo

artigo, não dá elle uma prova evidente de que, si co-
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nlieccsse a citada obra de S. Jeronymo, logo me poria

diante dos olhos as palavras desse sancto doutor a de-

fender o culto e a intercessão dos sanctos ?

Ah ! deixou de o fazer — porque ?

Porquês, s, só conhece essa obra pelo titulo e

nada mais I

Agora, meu carosr. dr. Maximiano — as provas

da incontestável belleza e utilidade desse Mimetismo

Catholico, na realização do culto e intercessão dos

sanctos, para honra e gloria do Romanismo, estão ahi

—nas festas daPenha,doBomfim, de Pirapora e outras,

onde, além das evidencias da mais crassa superstição e

idolatria, se exhibemaffrontosa e publicamente os vicios

do jogo, da glotoneria e da luxuria a desmoralizarem o

povo de nossa terra, a evidenciarem a maldicção do Ro-

manismo e a desmentirem ao sr. dr. Carlos de Laet

quando ousou qualificar de grande crença aquillo que

não passa de uma grande desgraça a aviltar ao indivi»

duo, á Familia, á Patria e a Humanidade !

Felizmente, o férreo temporal e maldicto jugo pa-

pal quebrou se, e para sempre, á vinte de setembro de

1870 !

Felizmente a. tenebrosa e sangui sedenta influencia

espiritual do Paganismo e Romanismo, por toda a parte

se dissipa ao contacto da adamantina luz do Evangelho

propagado pela Reforma, sempre triumphante !

Felizmente, pulverisados os idolos, desmateriali-

sado o culto, libertada a consciência de maldictas su-

perstições e erros, a humanidade fraternizada pela fé

evangélica, redemida pelo sangue de Jesus Christo,

sanctificada pela divina graça , não mais confia em
deuses maiores ou deuses menores, em idolos ou feti-

ches, em bentinhos e patuás, em sanctas reliquias e

defunctos, mas unicamente no caridoso, omnipotente e

infinito amor de Deus — Seu Pae !

Pae Nosso !
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E' esse, sr. dr. Carlos de Laet, unicamente esse

o único e inquebrantável elo de amor e de fé que, frater-

nizando, tornará a humanidade feliz no tempo e bem
aventurada na eternidade !

Oh ! sr. doutor, repudiando todo e qualquer culto

á creatura, diga, commigo :

Pae nosso que estas no Cêu, sançtificado seja

o teu nome. amen.

XXXIX

Ao concluir a segunda serie de seus artigos, de-

pois de me considerar adversário isento de serenidade,

porém, consciente de sua própria fraqueza e da iniquida-

de que propugna
;
que de tudo lança mão em desespero

de causa
;
que atira textos como os vencidos de Tróia

arremessavam pedras
;
comtudo, julgando-me capaz de

embair a credulidade dos mal-avisados que accorrem

á rua Silva Jardim 23, e a outras casas de culto evan-

gélico
;
espiritos que condemnam e abandonam o Ro-

manismo,sem o terem estudado, e que á conta da Egreja

levam quaesquer abusos deste ou daquelle padre, como

si pudesse haver uma religião com sacerdotes impec-

caveis, e como si ahi não estivesse ahistoria para apon-

tar, nos mais conspícuos vultos do Protestantismo gran-

de numero de maculas e torpesas... sim, a esses trans-

viados, cuja máxima escusa está na sua ignorância, po-

derá illudir «a quasi erudicção» que possuo «com con*

gerie de citações e mascavado estylo»...Aos catholicos,

porém, que reflectidamente hajam estudado o catechismo

e que um bocadinho conheçam das sediças objecções

dos protestantes . . .esses não ! »

Devolvendo os mimos de fina educação e cortezia,

bem caracteristicos da ultramontana crença do sr. dr.

Carlos Maximiano Pimenta de Laet, feitos a mim e aos

meus correligionários, não obstante ,devo agradecer-lhe



— 338 -

essa — «quasi erudicção» — que attribue aos meus ar-

tigos em refutação a s. s.

Sem que ninguém o importunasse, s. s. não quiz

terminar sem se referir á immoral conducta do minis •

terio de sua Egreja, procurando ao mesmo tempo in-

famar o ministério do Catholicismo Evangélico.

O mais diífamado e odiado de todos os reformado-

res, aquelle que diária e incessantemente é calumnia-

do pelos guias espirituaes do sr. dr. Carlos de Laet

— é o ex-frade agostiniano — Luthero.

Pois bem, vejamos senhor doutor, o que deste re-

formador disse um dos maiores vultos do Catholicismo

Romano, o grande orador de Notre Dame, em Pariz, o

padre Lacordaire :

«Seja como fôr, houve um homem que pretendeu

reformar-nos, epor que não ? Nós também não falíamos

ao mundo sinão em reformas. Nos claustros, nas sedes

episcopaes, na cadeira apostólica, na mais alta hierar-

chia dos sanctos, vejo em logar distincto os reforma-

dores ; e por toda a parte, onde se encontram homens,

mais dia menos dia, é necessário que esse poder da

reforma abra novos caminhos, que se mostre, como no

oceano, quando, depois de prolongada bonança que

nem faz sentir, aos baixeis que o sulcam, a força de seu

poder e a temeridade dos que o affrontam, rompe de im-

proviso no horizonte o inesperado tufão, que adverte á

equipagem ser chegado o momento de entrar, armada

de sciencia e valor, em lucta com esse inimigo, que afi-

nal não é mais do que o reformador de sua adormecida

indolência.

A reforma, graças ao Céu, não é cousa extranha

á Egreja, e até o titulo de reformador é um dos mais

bellos que, depois do de fundador, ella concede a seus

filhos ; havendo casos em que um pouco ou mesmo
nada cede ao outro, e S. Bernardo parece não estar

mal ao lado de S. Bento.
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Ora, no século decimo sexto, em um cantinho da

Saxonia, appareceu um homem que se lembrou de re-

formar-nos, e, na verdade, nenhum outro do seu tempo

tinha mais direito do que elle para o emprehender
;

porque tinha recebido de Deus uma eloquência que com
fgual fecundidade rebentava de seus lábios ou cahia

de sua penna : homem de uma alma ardente, tão

capaz de captivar pelo amor como de subjugar pela'

vehemencia de sua doutrina, e a cujo caracter nada

faltava" para assegurar o dominio de seu espirito.

Accrescentae a tudo isto a qualidade de cenobita.

A Egreja o tinha ido buscar ao século, o tinha co-

berto com um habito, o tinha deitado sobre o cilicio

e a cinza, esse homem tinha passado pelo dictoso jugo

da obediência, e pelas alegrias da humildade, e esse

conjuncto de um feliz natural e de uma graça efficaz o

tinha maravilhosamente preparado para communicar

aos outros todos os dons do cêu, engrandecidos por

TEREM PASSADO PELO SEU CORAÇÃO

.

Que mais ?

Sim, era um homem de génio, um orador, um es-

criptor,um monge, todos os poderes e todas as glorias

ESTAVAM FECHADAS NESSA MÃO DE POUCOS ANNOS» !
—

(23'? Conferencia)

Basta !

Eis ahi, segundo o insuspeito testemunho de

um dos maiores e mais celebres oradores do Catholi-

cismo Romano, quem foi Luthero.

Agora, si o peior, no dizer da maldizente padralha-

da e do seu sachristão Laet, é assim tão grande e glo-

rioso, imaginem os romanistas que não serão os de-

mais ministros dessa gloriosíssima Reforma que, depois

de quatro séculos, conta em seu grémio ecclesiastico

tantos membros quantos a multi-secular Egreja Papal ?!

Sr. dr. Carlos Maximiano Pimenta de Laet, o

que tem sido o ministério do Catholicismo Evangélico
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não necessito aqui registrar : a Historia o faz de modo

mui preciso, e a sua actual conducta aqui e em todo o

mundo pode ser, sem o minimo receio, contrastada com

a do clero romanista. E o povo julgue qual delles

préga o Evangelho, qual delles realiza conducta christã

*

Fazendo a summula de seus artigos, affirma o sr.

dr . Carlos de Laet :

1? «Vimos, á luz de innumeros passos da Sagradas

Escripturas os patriarchas prostrados diante dos anjos,

gloriosos mensageiros de um Deus que dignifica no

serviço do bem as suas mais perfeitas creaturas».

Eu, porém, demonstrei, no artigo terceiro desta

Tréplica, pag. 73 á 82, que o único anjo adorado pelos

patriarchas e prophetas, foi o Anjo do concerto, o

ANJO DE JEHOVAH, O SENHOR, isto é, DEUS,OU a SEGUNDA

Pessoa da Sanctissima Trindade, segundo o intender

dos próprios commentadores romanistas ! . . .

No artigo, V pag. 82-90 — demonstrei que os

mesmos anjos repelliram o culto que lhes quiz tributar

um servo de Deus, demonstrei a reprovada origem do

culto aos anjos e como similhante culto é condemnado

pela palavra de Deus e até mesmo pela Egreja Papal.

2? Diz o sr. dr, Carlos de Eaet :

«Contemplamos os Hebreus tomados de suraraa ve-

neração ante os prophetas, vivos, e prolongando esse

respeito, quando, além das barreiras do tumulo, mais

ao Senhor se tinham chegado aquelles sanctos perso-

nagens» .

Eu, porém, demonstrei que, si era certo que os

judeus muitas vezes souberam respeitar os seus pro-

phetas, em vida, entretanto, após o fallecimento, ja-

mais licitamente os invocaram como intercessores, ou

lhes prestaram qualquer acto de culto. Isto demonstrei,

citando abundantemente as Sagradas Escripturas e re-
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ferindo o insuspeito testemunho de auctoridades catho-

licas romanas de incontestável e justa nomeada, como

os leitores verificarão nas pag-s. 59 a 66 deste livro.

Também demonstrei que, mesmo segundo a dou-

trina romanista — era absolutamente impossível que os

sanctos do Velho Testamento pudessem interceder pelos

vivos que os invocassem— visto como a doutrina papal

ensina que só os sanctos no Céu, no goso de plena

beatitude, são os que podem uzar desse privilegio. Ora,

os sanctos do Velho Testamento, no dizer do Roma-
nismo, estavam no Limbo

;
logo, não podiam ser in-

tercessores, nem receber culto de dulia.

3? Diz ainda osr. doutor :
—«Reconhecemos como

em todos os tempos a fraqueza humana se volve

para os amigos de Deus, solicitando uma intercessão

de que necessita e que absurdo fora desprezar."

E eu demoradamente demonstrei como o christão,

confiando no infinito amor de Deus—seu Pae—de modo
algum necessita da mediação de sanctos ou de soccor-

rer-se da invocação dos Espíritos. Clara e indiscutivel-

mente a Revelação Divina demonstra a existência

de um e único caminho para o Céu, de um e único me-

diador e intercessor entre Deus e os homens — Jesus

Christo. Artigo I da Réplica pag. 8-9. Art. II da

Tréplica pag. 67-73.

Quem sentir necessidade de invocar o soccorro

mediador de um sancto é porque de algum modo des-

confia da infinitamente poderosa e caridosa mediação

de Christo.

E' mandamento: — Ao Senhor teu Deus adorarás e a

Elie só servirás* Logo, absurdo, verdadeira insensatez é

desprezar-se a Palavra de Deus para attender-se a hu-

manos e falsos preceitos

.

Jesus claramente asseverou :— Em vão me adoram

elles quando ensinam máximas e preceitos dos homens !

4? Ainda, refere o sr. dr. Carlos de Eaet : - "Ou-
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vimos nas paginas do Velho Testamento a voz dos be-

neméritos da Lei Antiga, supplicando perante o throno

da Suprema Magestade o perdão dos seus criminosos

conterrâneos
;

e, no augusto cimo do Golgotha, reve-

rentes acceitamos em Maria a dulcissima protectora

do género humano, a mãe dos homens alli representa-

dos pelo discipulo bem amado».

E eu demonstrei como o sr. dr. «ouviu» muito mal

— porque em todo o Velho Testamento não ha um
único passo, um único exemplo de um sancto ter sido

invocado como advogado ou intercessor juncto de Deus,

após a morte, ou mesmo ter intercedido pelos seus crimi-

nosos conterrâneos
;
e, quanto á bemdicta Virgem Ma-

ria, eu demonstrei que os protestantes a amam como

sua irmã em Christo, e também demonstrei como os

romanistas tanto a derespeitamque, além de um intermi-

nável rol de titulos ridículos, sinão insultuosos—a repre-

sentam —com côr de cuia, fula, quasi negra !. . . Tal é

a côr da imagem da Virgem, no Sanctuario de Nossa

Senhora Hcm Apparccida !

Além disto, ficou bem frizado que, no alto do Gol-

gotha, em vez de Maria ser collocada como protectora

da humanidade, Jesus Christo a collocou sob a pro-

tecção do Apostolo S. João !

Diz o Sancto Evangelho :

Jesus vendo sua mãe, e juncto delia o discipulo que

amava, disse a sua mãe : — Mulhert eis ahi o teu filho, de-

pois disse ao discipulo : — Filho, eis ahi a tua mãe. E desde

aquella hora a tomou o discipulo ao seu cuidado. Evangelho

de S. João, cap. XIX versículo 26 e 27. Novo Testamento,

approvado pelo Papa '.Pio IX. Vejam-se os artigos V,

VI e XXI da Tréplica.

5? Accrescenta o sr. dr. Carlos de Laet : — «Vi-

mos tudo isso e, descendo pela serie histórica, ligámo s

com os escriptos e documentos dos tres primeiros se-

çulos o ensino apostólico dos séculos seguintes, consti-
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tuindo essa áurea e inquebrantável cadeia que de São

Pedro vem a Leão XIII».

Risum teneatis, amici !

Depois do que os leitores testemunharam pelas

múltiplas citações que fiz, na incontestável demonstra-

ção das innovações do Romanismo, desfaçadamente

plagiadas do Pag-anismo, é dig-na- de especial menção

esta cincada histórica : — «áurea e inquebrantável ca-

deia que de S. Pedro vem a Leão XIII».

1?— AurKA !

Entretanto — o papa S. Victor (197) foi censurado

por S. Irineu, do Concilio Lug-dunense.Quem o diz é o

abbade Ducreux, em sua Historia Ecclesiastica, appro-

vada pelo papa Pio VI — Vol. I, pag\ 163.

Entretanto, os papas Zepherino e Calixto I (202-222)

se deixaram corromper pelas doutrinas de Praxea, Noeto

e Sabelio. Isto é revelado por S. Hypolito. Vide Re-

velações do Século III capitulo III—IX, pag-s. 33.85.

Entretanto, o papa S Estevam foi reprehendido

pelo Concilio Carthaginense V, presidido por S. Cypriano,

por intitular- se Bispo dos Bispos. Quem o diz é o ab-

bade Ducreux, citando Fleury, também romanista.

Historia Ecclesiastica Vol. I, pag\ 223.

Entretanto —* os papas Liberio (352) e Felix II ca-

hiram na heresia ariana, hkresia que importava a

NEGAÇÃO DA DIVINDADE DE JESUS CHRISTO ! Quem isto

refere é o abbade Ducreux, em sua Historia Ecclesiastica

Vol. I, pag. 374 e 395 e Vol. II, pag. 135.

Entretanto — o papa Zózimo — também se

deixou illudir pelos erros pelagianos, do que se retratou

em abril de 418, graças ás instrucções que os bispos

africanos reunidos em o Concilio Carthaginense (417

—

418) lhe ministraram. Quem isto claramente revela é o

abbade T)ucreux, sr. dr. Carlos Maximiano Pimenta de Laetj

no Vol. II, paginas 56-60
;
112-113 e 131.

Entretanto — o papa Siniplicio(46§) foi ludibriado
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pelo patriarcha Accacio e o imperador Zenon, concor-

rendo assim, para favorecer os hereges arianos ! O
Concilio Romano (499) annullou um dos seus decretos !

E quem o diz, não cançarei de repetir, sr. doutor, é o

abbade Ducreux, no segundo volume de sua cilada obra, pa-

ginas i26 e 129.

Entretanto — o papa Felix III (483-492) foi casado

visto o papaS. Gregorio Magno chamal-o seu «visavô» E
i. t ) é narrado na obra approvada pelo infallivel papa Pio

VI, a Historia Ecclesiastica do reverendíssimo abbade Du-

creux, Vol. II pagina 135 ! . .. Hoje, porém, o papa que

se casar, ipso facto, fica excommungado !

Entretanto, em 498, occupou a cadeira pontifical

L. Simaco, accusado de um grande crime, accusação

esta que o obrigou a convocar um concilio para justi-

ficar-se ! E quem o diz é ainda o reverendíssimo Ducreux

no Vol. II, pagina i)j de sua obra já citada.

Entretanto, Silvério foi feito papa pelo rei Theo-

dureto... Essa escandalosa protecção, fez com que Be-

lisário o prendesse e o desterrasse a 17 de novembro

de 537, sendo substituido pelo papa Vigílio. Sabendo

do occorrido, o imperador Justiniano repoz Silvério em
seu throno papal... Porém, a imperatriz Theodora, com

suas intrigas, o fez desterrar para a ilha Palmaria,

onde morreu, voltando a reconquistar a cadeira ponti-

fical — o sanctissimo papa Vigílio ! Este Vigílio foi tão

infallivel que renegou o seu Judicatum /... Todo este

áureo fulgor da ininterrupta cadeia papal é descr ipto pelo

reverendíssimo abbade Ducreux em sua citada obra, II Vol.

paginas 19J-213 e 288-289.

Entretanto, o papa Pelagio I foi companheiro dos

perseguidores do papa Vigilio ! Pelagio por isso ficou

tão aureamente querido que, de toda a Itália, por occa-

sião de sua reverendíssima ser sagrado papa, somente

dous bispos e um presbjtero se acharam presentes ! Ve*

ja-se Vol. II, pagina 289, obra citada , do abbade Ducreux*
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Entretanto, o papa Gregorio Magno, que inaugu-

rou este pontifical epitheto — Servo dos Servos de Deus

— asseverou que pretender um bispo intitular-se — de

Universal — era pretender um titulo — diabólico, infer-

nal e anti-christão ! Deste parecer já o fora o papa Pe~

lagio, mas o patriarcha pouco se encommodou com

os pareceres do bispo de Roma !. . . (Ducreux— Vol. II

paginas 30S a jo?, }S4~35S)-

Entretanto, para maior realce deste extraordinário

e «áureo» brilho da ininterrupta cadeia papal, após

Gregorio I, foi, em 606, ordenado papa o diácono Boni-

facio III. Este obteve do Imperador e tyrânno Phocas

o titulo de Bispo Universal / . . . Eis alii, entre milhares,

um acontecimento «áureo», attestador da infallibilidade

papal ! Vide obracit. — Vol. II, pagina 43/.

Entretanto, com o papa Honorio, ordenado a 14

de maio de 626, ou, talvez, a 27 de outubro de 625, é

que o «áureo» desta ininterrupta e sanctissima cadeia

papal ganhou um preexcelso brilho : — Este infalli-

vel chefe da Egreja Catholica e Apostólica Romana,

ligitimo Vigário de Jesus Christo — fez profissão de

fé no arianismo, isto é : — negou a divindade de
Nosso Senhor Jesus Christo!... E, por isso que

tão «aureamente» occupou a cadeira papal — foi excom-

mungada a sua sanctissima memoria pelo sexto Concilio

Ecuménico, reunido a 7 de novembro de 6S0 !

Tudo isto se verificará na abençoada obra do re-

verendíssimo abbade Ducreux, no Vol. II, pagina 4)0.

Entretanto, o papa João VII, «por fragilidade hu-

mana»
, não agiu com a mesma correcção que os papas

Sergio e João VI, em referencia aos volumes do con-

cilio in Trullo, enviados pelo imperador Justiniano...

E isto é registrado pelo insuspeito e approvado Ducreux,

no Vol. III, pagina 141.

Entretanto, no concilio, em Roma, em 896-897, o

sanctissimo papa Estevam VI, mandou vir o corpo de seu
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saneiissimo collega, o papa Formoso, que elle havia des-

terrado, o reprehendeu de ter deixado o bispado do
Porto para usurpar o de Roma, como si o corpo fosse

capaz de ouvir o que elle lhe dizia; o condemnou depois

disso
; o despojou dos hábitos sagrados, de que o ti-

nham revestido, mandou cortar-lhe tres dedos, e, emíirn,

a cabeça, e, depois, que lançassem o corpo no Tibre.

O mesmo Estevam depoz, então, a todos os que

o papa Formoso tinha ordenado. Declarou, além disso,

nulla a eleição do papa 'Bonifacio VI por ter sido duas

vezes degradado, uma de subdiacouo e outra do

sacerdócio»

.

Ante este áureo fulgor da conducta deste sanctis-

sinto papa, como deverá sintir-se feliz o sr. dr. Carlos

Maximiano Pimenta de Laet em ter tão berne justa-

mente qualificado a ininterrupta, sancta e gloriosíssima

serie de seus chefes romanistas !. . .

Entretanto, em outro concilio, na mesmissima

Roma, em 898, presidido pelo infallivel papa João IX,

tudo quanto foi feito pelo infallivel e sancto papa Este-

vam — se annullou ! . . . O infallivel papa Formoso foi

rehabilitado e da mesma sorte os bispos depostos pelo

infallivel Estevam !.. . Tudo isto o leitor encontrará

contado pelo reverendissimo abbade Ducreux, cuja ex-

cellente obra foi approvada pelo infallivel Tio VI. Obr.

citada Vol. III, paginas 363-364.

Oh ! seria um nunca acabar si eu pretendesse

fazer a serie completa dos escândalos, das torpezas,

das simonias, das orgias, dos crimes dos papas regis-

trados em obras escriptas pelos próprios historiadores

catholicos e apostólicos romanos !

Mas o que resenhado fica é bastante para demons-

trar que aquelle áureo que cahiu da penado sr. dr.

Carlos Maximiano Pimenta de Laet é um collossal dis-

parate, é uma monumental inverdade !

2? —Inquebrantável !
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Além das quebras da cadeia papal, ja assignala-

das em vários anti-papás, cumpre registrar o que fez

o sancto e infallivel papa Sergio III. Este papa que-

brou o inquebrantável elo da cadeia papal, expul-

sando do throno o infallivel João IX. Não satisfeito

com essa bravura, annullou os decretos dos infalliveis

Theodoro II e e João IX, para rehabilitar a memoria

do infallivel papa Estevam VI que sanctamente mutilou

o cadáver do não menos sancto e infallivel papa Formoso !

Mas, no melhor desta festança papal, o partido do

infallivel João IX fez com que — o nosso infallivel

Sergio III fugisse e se occultasse na Toscana, onde foi

protegido do Marquez Alberico, durante sete annos.

Valendo-seda protecção de sua amante Marosia, filha

do Marquez Alberico, Sergio conseg-uiu novamente

occupar a cadeira papal ! . . .

A respeito deste sanctissimo Sergio III, diz o bispo

deCremona, o sábio Luitprand :
— Deshonrou a tiara

com os seus vícios, o que eia de espetar da vida escandalosa

que publicamente levava. Innovações do Romanismo paginas

6S-69. Ducreux, Obr. cit. Vol. IV, pagina 86-90.

Mas, para se avaliar o poder inquebrantável desta

«áurea» cadeia papal, admire o sr. dr. Carlos Maximi-

ano Pimenta de Laet esta belleza histórica :

«Temos cheg-ado — diz o reverendissimo d. ab-

bade Ducreux abençoado por Pio VI — ao escandaloso

pontificado do mancebo Octavião, tão conhecido pelas

suas desordens, e pérfida conducta, com o nome de

João XII. . . eleito aos desoito annos de edade. . . As
suas paixões foram sem limite ; os irais impudicos de-

leites, e a mais dissoluta libertinag-em desacreditavam

nelle o augusto caracter de que estava revestido...

Fizera do Palacio de Latrão, antig-a morada de sanctos,

logar de prostituição. . . Toda a sua vida não foi mais

que uma continuação de intrigas, trahições, perjuros, e

desordens, . . Emfim, indo cada vez mais o escândalo.,,
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O imperador fez que fosse sentenciado, e deposto por

um concilio que se celebrou em Roma na sua presença,

onde se decidiu que, achando-se a Cadeira Pontifical

vergonhosamente profanada com os vicios de João XII,

devia ser este expulso delia. Consentiu Othão nisto, e

Leão VIII, homem de merecimento, geralmente conhe-

cido, foi ordenado em seu logar com todas ceremonias

que caracterizam uma promoção livre, e canónica. Mas,

apenas Othão se retirou de Roma com suas tropas, o

o papa João occupou de novo o throno papal e convocou

um concilio que annullou a sagração de Leão VIII !...

O terrivel papa João pouco sobreviveu a essa façanha,

estando em um logar de desordem, foi ferido e morreu

após oito dias de sofTrimento, e sem receber os sacra-

mentos !

Morto o papa João, deveria occupar a cadeira o

papa, canonicamente ordenado, Leão VIII, mas tal não

aconteceu, porque fizeram ordenar a Benedicto V, como

si a cadeira estivesse vaga. O Imperador Othão não

esteve por isso. Citiou a cidade de Roma, prendeu o

papa Benedicto e convocou um concilio, em Latrão,que

entregou a disputada cadeira ao anti-papa Leão VIII.

Ducreux, obr. cit. Vol. IV, pag. 90-94.

Mas, o interessante nesta «inquebrantável e áurea

cadeia papal» — foi o que se passou após a morte do

João XIII :—Nada menos do que tres infalliveis e saneiis-

simos papas disputaram ser «elos» da dicta«inquebran-

tavel cadeia papal». Foram Benedicto VI, Bonifacio VII

e Dono II. Benedicto foi assassinado ! Bonifacio mor-

reu depois de um anno. Dono II, não foi mais feliz que

o seu rival, porque, no terceiro mez, morreu repentina-

mente.

Dizem que o assassino de Benedicto VI, fora sug*-

gestionado pelo abbade Francon. Este mesmo abbade ca-

pitaneou, em Roma, a sublevação que foi coroada com

a prisão do saneio papa João XIV que morreu á fome l
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Em quanto esse «elo» da cadeia papal se definhava e

morria á fome — após a morte de Benedicto VI — o atn

bade apresentou-se candidato ao throno papal, Repel-

lido pelo conclave, e tendo já conseguido a morte de

João XIV, também conseguiu que o conclave (certamente

{Iluminado pelas graças do Divino Esvirito Sancto) o

elegesse papa !

Foi tal, porém, a revolta que o povo experimentou

ante a falsificação de tal «elo» da «inquebrantável ca-

deia papal», que linchou o sancto k infaujvei,

papa Joio xiv

!

Gregorio V, pela influencia do imperador Othão

III, occupou a cadeira papal, porém, foi deposto pelo

rebelde Crescêncio que fez subir ao throno papal a

João XVI. O imperador Othão acode ao seu protegido,

manda matar Crescêncio e entregou ao papa Gregorio

V—o seu rival—o papa João XVI, a quem já haviam

cortado o nariz ! . .

.

Então, o sancto papa Gregorio V, usou destes actos

de fina caridade para com o seu ultrajado collega :
—

Despiu-lhes os hábitos pontificaes e o fez levar igno-

minosamente pelas ruas da cidade, assentado sobre

um jumento com o rosto para traz, e pegando-lhe com
as mãos a cauda !»

Tudo isto é contado pelo reverendissimo d. abbade

Ducreux, em sua Historia Ecclesiastica, approvadapelo

infallivel papa Pio VI, no vol. IV, paginas 90-96.

E Benedicto IX, no século undécimo, eleito papa

aos 12 annos ? Diz Ducruex que foi o papa mais irre-

gular nos seus costumes que quantos até então tinham

deshonrado a Sé Apostólica ! E que a manchou com
mil infâmias ! Vendia publicamente as cousas sagradas

;

roubava as Egrejas, vexava, opprimia e sem pejo algum
tirava cruelmente a vida a todos cujas riquezas exci-

tavam a sua cobiça ! O povo o expulsou de Roma, ele-

gendo em seu logar Silveste III. Benedicto, entretanto.
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conseguiu de novo galgar o throno da sancta infallibilida-

de. Mas taes foram as infâmias que consummou, que

se viu forçado a deixar a cadeira. Cedeu, entretanto, a

cadeira por uma grossa somma de dinheiro a Gregorio

VI, o simoniaco ! Benedicto, sentindo saudades pela

sancta cadeira, tornou a galgal-a, permanecendo por

quasi um anno. O imperador Henrique III convocou

um concilio e depoz o infame Benedicto IX, o intruso

Silvestre III e o simoniaco Greg-orio VI !. ..

Mas qual concilio ! . . . Benedicto IX^epois de tudo

isto, fez uma confissão plena, renunciou o crime, pe-

nitenciou se e tornou a ser um sanctissimo papa !

K tudo isto é narrado pelo reverendíssimo d. ab -

bade Ducreux, cuja excellente obra foi approvada pelo

infallivel papa Pio VI, no Vol. IV, paginas 263 —
279.

Basta. Depois de todos estes attestados quem, mais

duvidará que — o sr. dr. Carlos Maximiano Pimenta de

Laet, quando asseverou que do papa Leão XIII a S.

Pedro se havia constituido«uma— áurea e inquebran-

tável cadeia»— ou não soube o que disse, ou estava pro-

positalmente trahindo á verdade ? !

Ultimas palavras do senhor doutor, em sua segun-

da serie de artigos :

«Ainda que nas Escripturas eu nada achasse para

contrastar o Protestantismo em suas audaciosas negati-

vas dos cultos de dulia e hyperdulia, desprovido de ar-

mas eu não me julgava, e de outro modo facilmente o

rechassaria. Eu lhe perguntara em que textos biblicos

se baseia grande copia de verdades abraçadas pelos pro-

testantes em geral, como sejam o baptismo adminis-

trado ás creanças, a observância do repouso no domin-

go, e não no sabbado, a doutrina da Sanctissima Trin-

dade^ consubstanciabilidade do Filho, etc, etc. Repôs-
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ta sensata não poderá haver, sinão que taes verdades

dimanam do ensino apostólico, que nem tudo que de-

vamos crer e acceitar está na Biblia, visto que não pou-

co pede á tradição a própria heterodoxia protestante

.

E, sendo assim, já se vê que importância pode ter a in-

novação dos reformadores, contestando e abolindo

aquellas piedosas praticas de veneração dos sanctos,

tão sem protesto admittidas, e conservadas desde os

Apóstolos até a insurreição do XVI século .

»

Eis ahi as ultimas palavras a mim dirigidas pelo

senhor doutor, ao concluir sua segunda serie de ar-

tigos.

1? E' admirável ques. s. friamente assevere que

nas Escripturas Sagradas nada achasse para contrastar

o Protestantismo em suas audaciosas negações do culto

de dulia e hjperdulia . Este livro prova muito ao con-

trario : — que a Egreja Romana não encontra em toda

a Sagrada Escriptura um só versiculo que abone sua

maldicta idolatria, verdadeiro mimetismo da idolatria

pagã.

2? Pergunta-me o sr. dr. Carlos Maximiano de

Eaet, tentando um ultimo abrigo na Tradição, como a

justificar o culto e a intercessão dos sanctos : — em

que textos biblicos se baseia o baptismo administrado

ás creanças.

Respondo. O baptismo sr. dr. Carlos Maximiano

de Eaet, é chamado por S. Paulo — a Circumcisão de

Christo. Epistola aos Colossenses capitulo 2:11 e 12.

Ora, a circumcisão era applicada a maiores e menores
;

Logo, as creanças devem ser baptizadas.

Ainda : S. Pedro apostolo, por occasião de recom-

mendar o baptismo, disse á multidão : — A promessa

ê para vós e vossos filhos. Actos dos Apóstolos 8:38 e

Ora, o baptismo é o sello desta promessa
;

Eogo,

as creanças devem ser baptizadas, como filhos também

da promessa.
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Ainda. Em todos os Pactos que Deus fez com o homem
incluiu sempre os seus filhos, a sua decendencia. As-

sim o Pacto de Obras feito com Adão ; assim o Pacto de

Graça feito com Abrahão e assim o Pacto de %edempçâo

em Christo, encluem as creanças porquanto elle disse:

—

Deixae vir a mim os pequeninos. . . porque dos taes êo Reino

dos Céus. S. Math. 19:14. Ora, o sello deste celestial

reino é o baptismo. Logo, as creanças do Israel de

Deus, os filhos dos crentes, que também são filhos de

Abrahão, pela fé, devem ser baptizados.

A Escriptura Sagrada aos membros da Egreja

Christã chama — sanctos . E S. Paulo diz que os filhos

dos crentes,ainda que um só dos progenitores seja

membro da Egreja, são — sanctos . I Corinthios 7:14.

Ora, si os sanctos, maiores, são admittidos á Egreja,

mediante o baptismo
;
Logo, os sanctos, menores, o

devem ser egualmente.

Finalmente, a Sagrada Escriptura revela, pelo me-

nos, quatro casos de familias (Actos 10:44-48 ; 16:14-1

5

e 30:33 ; I Cor. 1:16) inteiras serem baptizadas. E a

narração faz intender que eram familias numerosas.

Ora, si os apóstolos receberam ao grémio da Egreja

familias inteiras, mediante o baptismo
;
Logo, hoje,

egualmente o devem fazer os ministros da Egreja

Christã.

Claro fica que, em referencia a questão do baptismo

de menores, o sr. dr. Carlos Maximiano de Laet tam-

bém não sabe o que escreve !

Pergunta o sr. doutor pela base biblica do repouso

dominical.

Ora, a base biblica do descanço semanal é o quarto

mandamento que ordena a sanctificação do dia de des-

canço (a palavra sabbado significa — descanço)

,
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E que os Apóstolos observavam esse descanço, no

primeiro dia da semana, é claro dos seguintes textos

bíblicos :

1? A resurreição de Christo e suas varias appari-

ções foram no primeiro dia da semana, no domingo.

Evangelho de S. Matheus capitulo 27. S. Marcos, ca»

pitulo 16. S. Lucas, 24 ; São João, 20 e 21.

2? A assumpção de Christo, quarenta dias depois

da Paschoa,foi no domingo. S. Marcos 16; S. Lucas, 24;

Actos, 1.

3? A descida do Divino Espirito Sancto, cincoenta

dias depois da Paschoa, foi no primeiro dia da semana.

Actos dos Apóstolos i e 2, E, nesse dia, se realizaram os

primeiros cultos públicos da Egreja Apostólica, sen-

do recebidos na Egreja cerca de tres mil pessoas. Ac-

tos dos ^Apóstolos, capítulos i e 2.

4? Desde, então, os cultos eram especialmente aos

domingos — porque nesse dia ministravam o sacra-

mento da Communhão. Actos dos Apóstolos, 2 : 42 ; 20:7

1 Cor. 10:16 e 11:17-34,

5.° Até mesmo as collectas, que constituiam parte

do culto publico, deviam ser separadas no domingo. I

Epistola aos Corinthios 16:1-2.

6? Finalmente , o termo—Domingo—de dies Domincus

— Dia do Senhor — se levanta como uma prova bí-

blica, philologica e histórica de que o primeiro dia da

semana foi observado como dia de repouso e sanctifi-

cação pela Egreja Apostólica.

Diz S. João Apostolo:— Certo domingo fui arrebatado

em espirito.,, Apocalypse, capitulo 1 e versículo 10, Novo

Testamento approvado pelo Papa Pio IX, pagina 478.
Logo, quando o sr. dr. Carlos Maximiano me pediu

uma prova bíblica do descanço dominical, como sendo

impossível apresental-a, deu mais um attestado publico

e impresso de que, em matéria de religião christã, s. s,

infelizmente nem sia^uer sabe interrogar !
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*

Perg-unta-me o sr. dr. Carlos de Laet por uma
prova bíblica sobre a Trindade !. .

.

Dou-lhe diversas :

1? Disse Jesus:— Ide, pois, ensinae todas as gentes—
baptizando- as em nome do Pae, do Filho e do Espirito Sancto.

Evangelho de S. Matheus capitulo 2S : 19. Novo Testa-

mento approvado pelo Papa Pio IX.

2? E baptizado que foi Jesus, logo subiu da agua : e eis

que se lhe abriram os céus e viu o Espirito de Deus, descendo

como pomba, e vindo sobre elle. E se ouviu uma vós do Céu

dizendo : — Este é meu Filho dilecto, em quem me tenho com-

prazido. Evangelho de S. Matheus, capitulo 3 : 16-17. Novo

Test. approvado pelo Papa Pio IX,

3.° A bençam apostólica era pronunciada em nome

do Pae, do Filho t do Espirito Sancto. // Epistola de

S.Paulo aos Corinthios, capitulo iy.\} . Novo Testamento

approvado peto Tapa Tio IX.

Basta

.

Parece incrível que a ignorância do sr. dr. Carlos

Maximiano Pimenta de Laet vá até ao ponto de sup •

por a doutrina da Trindade, alheia á lettra da Reve-

lação das Sagradas Escripturas !...

*

Finalmente, perg-unta-me ainda o sr. doutor qual o

texto biblico que refere a consubstancialidade do Fi-

lho ! . . .

Dou-lhe diversas :

1? Já em seu tempo David, por divina inspiração

escreveu : — O Senhor (Jehovah) disse para mim :
—

Tu és meu Filho eu te gerei hoje. Psalmo 2.7. Bibiia appro-

vada pelo arcebispo da Bahia.

2? Disse Jesus: — Philippe quem me vê, vê ao Pae.

Evangelho de 8. João H:9. Novo Testamento approvado pelo

Papa Pio IX,
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3? Mas o Consolador que ê o Espirito Sancto que

o Pae ha-de enviar em meu nome, elle vos ensinará todas as

cousas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dicto .

Evangelho de S. João 14:26.

4? Disse Jesus : - Eu K o Pae somos uma mesma
cousa (substancia). Evangelho de S. João, capitulo lo e ver-

siculo 3o. Novo Testamento approvado pelo Papa Pio IX, pa-

gina 19J.

Basta.

Jamais, jamais imaginei que a ignorância biblica

do sr.dr. Carlos Maximiano Pimenta de Laet fosse tão

grande a ponto de suppor doutrinas strictamente

biblicas e que exclusivamente pertencentes á Revela-

ção, á Theologia Revelada, como somente reveladas e

conservadas pela Tradicção !...

Mas, o que ainda mais me admira é que estas ver-

gonhosíssimas cincadas merecessem a approvação do

sr. Cardeal Arco-Verde e de uma commissão de theo-

logos romanistas, que examinaram cuidadosamente os

artigos do sr, dr» Carlos de Laet, ora enfeichados em
livro ! . .

.

Infeliz cardeal ! infeliz clero romanista ! infeliz

Carlos Maximiano Pimenta de Laet — a vossa igno-

rância biblica vos expõe ao ludibrio dos vossos pró-

prios correligionários e dos vossos próprios appro-

vados e sagrados livros, cujos ensinamentos indes-

culpável, desmoralisadora e vergonhosamente igno-

raes ! E são estas as auctoridades do Romanismo, no

Brasil !...

Não admira que taes homens defendam as praticas

fetichistas do Paganismo por elles mimetizado I Defen-

dam o Mimetismo Catholico I

E' que elles realizam perfeitamente estas palavras

de Jesus :

Erraes, não sabendo as Escripturas nem o poder

de Deus !
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EPILOGO

DR. CARLOS DE LAET EM FUGA !

Desde 25 de junho de 1902, até hoje, 25 de março

de 1903, o sr. dr. Carlos de Laet se recolhera ao si-

lencio. Não sabia, mesmo não supunha que, depois

de s. s. favonear tanta bravura e desassombro, qui-

zesse se retirar da arena assim . . . a francesa l

Felizmente veiu salvar a situação o noticiarista

d'A Noticia de 20 e 21 de março de 1903, accusando o

recebimento de um folheto que um menino lhe offe-

recera, árua do Ouvidor. Era o artigo que patenteia

a crença dos protestantes na Virgem Maria, á quem

amam e honram.

Não gostou o noticiarista do folheto, julgou mesmo

que elle melindrava grosseiramente as crenças catho-

liças romanas . .

.

Appellava, porém, para o sr. dr. Carlos de Laet,

illustrado homem de lettras, que não haveria de dei-

xar o attaque do atrevido protestante contra as crenças

romanistas, sem a devida resposta*
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Mal sabia elle, e eu, que o sr. dr. Laet já havia

fugido !. .

.

S. s. porém, constrangidaaaente reapparece, expli-

cando o começo de polemica com o Pastor Pro-

testante, e termina, dizendo— que eu não sei cousa al-

guma ; não cultivo as línguas mortas; não sei His-

toria Sagrada, nem exegese; não passo de um renegado

seminarista e, afinal, (chapa vergonhosamente batida

pela ignorância infatuada de muitos homens que se

dizem de lettras) nem conheço o próprio idioma !. .

.

E que mais ? E não mais voltará á imprensa para

discutir commigo. (1)

E assim, s. s. que teve uma entrada, nesta res-

jeitosa arena, como verdadeiro cavalheiro, fez uma ver-

gonhosa retirada de., sendeiro !...

Sinto muito que assim tão desastradamente s. s.

epilogasse esta polemica na celebre defeza de suas

ultramontanas crenças.

Mas, não resta duvida, esse epilogo está perfeita-

mente em harmonia com a confusão maldicta das he-

resias, blasphemias e sacrilégios que animam a Egreja

Romana e seus idolatras sectários.

O sr. dr. Carlos de Laet assim grosseiramente se

portando, veio pôr em evidencia esta verdade: —a Egreja

Romana pelas suas falsas doutrinas, somente con-

corre para perverter, antes que sanctificar, o caracter.

£i eu tivesse de dar attenção ao modo descortez,

impolido e anti-christão do sr. dr. Carlos de Laet, cer-

tamente que o teria abandonado, pois não é de modo

(í) Apesar dessa raivosa promessa de cão mais discutir cormnigo, o sr. dr. Carlos

Maximiano, ainda neste anno de 1909, discutiu com este seu adversário dous interes"

Santes assumptos históricos : — «A Matança dos Huguenotes festejada em Roma pelo

papa Gregorio XIII» : e o facto histórico do padre jesuíta José de Anchieta

ter servido de mestre de carrasco no martyrio do huguenote» -^jean* jacques le bal-

leur, em janeiro de 1567, quando se lançavam os fundamentos desta cidade do Rio de

Janeiro.

Os meus artigos foram publicados no «Jornal do Comtnercio» e no «Puritano»

maio deste anno -~ 1909.
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algum agradável lidar -se com tal gente. Mas o meu
fim não era tão somente esclarecer o sr. dr. Carlos

de Laet, era por este meio, fazer sentir aos educados

e sinceros romanistas a falsidade de suas crenças,

que estão em completo antagonismo com o Evangelho,

porque, realmente, nada mais são que um verdadeiro

mimetismo da idolatria pagã.

K isto, graças a Deus, consegui. Muitos romanistas

já me declararam as suas convicções a respeito.

Creio que foi isto que exasperou o sr. dr. Carlos

Maximiano Pimenta de Laet, e, por isso... fugiu,

chingando ! . . .

Que feio procedimento romanista !. .

.

Bem, ainda que tenha fugido o sr. dr. Carlos Ma-
ximiano Pimenta de Laet, continuarei a refutal-o.

Tenha paciência

!

W preciso que o povo fique plenamente convicto de

que a Egreja Romana nada mais é que um mimetismo
da idolatria e superstição pagãs.

Fim do primeiro volume

4*4»



ERRATA

Pede-se aos leitores relevarem alg-uns defeitos

typographicos e erros de revisão.

Simplesmente aqui se determinarão os seg-uintes

enganos: á pag\ 349, na seg-unda linha, em vez de Be-

nedicto VI, leia-se Benedicto VII.

Na decima, linha em vez de — «lynchou o sancto

e infallivel papa João XIV»—leia-se -.—morto o sancto e

infaUivel papa Bonifacio VII, o terrivel abbade Francon, seu

corpo foi mutilado pelo povo que o arrastou pelas ruas, dei'

xatido o insepulto, em um campo.
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